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 البحث مستخلص

اإلستفادة مف اإلمكانات التشكيمية لبقايا األقمشة في تصميـ ك تنفيذ عنكاف البحث : 
 أزياء مبتكرة .

 الدرجة العممية : ماجستير اسـ الباحثة : آيات بنت عدناف عطكة
 الجية العممية : جامعة أـ القرل . ىػ 1433السنة الدراسية : 

 أزياءالقسـ : تصميـ  الكمية : كمية الفنكف ك التصميـ الداخمي 
 إشراؼ : د. عزة بنت محمد حممي إبراىيـ سالـ (  172عدد الصفحات )  

         

يعتبر مجاؿ تصميـ األزياء مف المجاالت الميمة التي يمارسيا خبراء المجتمع المعاصر ,        
حيث يضع المصمـ تصميماتو مف كاقع حقيقي ليخدـ أغراض مجتمعو الذم يصمـ مف أجمو ك 

 يثرل التصميمات في األزياء النسائية .
مشاغؿ ك اإلستفادة مف إمكاناتيا التخمص مف بقايا األقمشة مف ال كيفيةك ييتـ البحث ب     

التشكيمية ك استغالليا في تصميمات مبتكرة ك جديدة , فتطكير استعماالتيا تظير القيمة الحقيقية 
بدال مف التخمص منيا في سالؿ الميمالت ك تككف عبئا عمى المستيمؾ ك البيئة , فيدفت  الي

حفاظا عمى البيئة مف تشكيالت مبتكرة الرسالة إلى جمع ىذه البقايا الغير مستغمة ك دمجيا في 
التكدس ك التمكث , ك أيضا إثراء مجاؿ تصميـ األزياء الخصب بعمؿ أزياء نسائية مبتكرة ك 

 ك كانت أىـ النتائج :جديدة 
 استغالؿ الكـ اليائؿ مف بقايا األقمشة في انتاج تصميمات لألزياء النسائية . – 1
 تأثيرات فنية مممسية مبتكرة .دمج بقايا األقمشة لو   – 2    
تساير خطكط المكضة مف اإلمكانات التشكيمية لبقايا  الحصكؿ عمى تصميمات مبتكرة  – 3    

 األقمشة .
 
 

 إعداد                            المقرر                                العميدة       
 

 الـ               د. ىيفاء إبراىيـ الشيبيآيات عدناف عطكة            د. عزة محمد حممي س
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     The field of fashion design of important areas practiced by experts    of 

contemporary society , where the designer puts his designs from the 

 reality  to serve the purposes of society, which is designed for it  and 

 become rich designs in women's fashion. 

               This search  cares about the possibility of disposal of the waste 

of  fabrics of the concerns and take advantage of  its potential use in 

 forming  innovative designs and new uses. The development of the real 

value of its  rather than disposed of in bin sand , and be a burden on the 

consumer and   the environment ,  So the research had to collect of  these 

wastes  and  innovative integrated into formations in order to preserve the 

environment from pollution and congestion, and also enrich the fertile    

 field of fashion design work and innovative women's fashion a new and  

significant. 

       The results was :      

1 - The exploitation of the vast amount of fabric waste in the production of 

 fabrics for women's fashion designs. 

2 - Integrate the remains of the fabrics has innovative artistic effects. 

3 - Access to innovative designs keep pace with the fashion of the 

potential fine for the remnants of fabrics . 

 

     Prepared by                       Supervision of                         Dean 

    

Ayat adnan atwah           Dr.Azza Helmy Sallam         Dr.Haifa al-Shaibi 
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 شكر و تقدير
بسـ اهلل ك الحمد هلل رب العالميف ك الصالة كالسالـ عمى أشرؼ األنبياء ك المرسميف سيدنا      

محمد صمى اهلل عميو ك سمـ ك عمى آلو ك صحبو أجمعيف كمف تبعيـ بإحساف الي يكـ الديف , 
فالحمد هلل أكال ك أخيرا عمى أف كقفني في إتماـ رسالتي , ك ىكف عمى كؿ الصعكبات فأسألو أف 

رزقني اإلخالص في القكؿ ك العمؿ , ك لو جزيؿ الشكر ك الحمد كما ينبغي لجالؿ ك جية ك ي
 عظيـ سمطانو .

أتقدـ بالشكر إلى جامعة أـ القرل ك عمادة الدراسات العميا ك البحث العممي , ك أتقدـ بخالص    
الشكر ك العرفاف لكؿ مف عميدة كمية الفنكف ك التصميـ الداخمي الدكتكرة : ىيفاء الشيبي , ك 

 ني .ككيمتيا الدكتكرة : سميرة العبدلي , ك ككيمة الدراسات العميا الدكتكرة : منى اليما
ك أتقدـ بالشكر لمجنة المناقشة الدكتكرة : منى حجي ك الدكتكرة : مناؿ البكرم الالتي اقتطعف    

مف كقتيف الثميف لكي يسددنني ك يكجينني حتى يخرج العمؿ بأحسف صكرة فميف مني عظيـ 
 الشكر ك الثناء ك جزآىف اهلل عني خير الجزاء .

إلى مف ضحت بكقتيا ك جيدىا ك شممتني بتكجيياتيا  ك يشرفني أف أتقدـ بالشكر ك التقدير   
الحازمة الصادقة , طكاؿ فترة بحثي ك كانت سندا ك عكنا لي لـ تبخؿ عمي بجيد أك نصيحة , ك 

أستاذتي ك معممتي الفاضمة األستاذة الدكتكرة : عزة محمد صاحبة التميز ك العطاء أخذت بيدم , 
 ر الجزاء .حممي إبراىيـ سالـ فجزاىا اهلل عني خي

بعد اهلل  –ثـ أثني بالشكر إلى مف أمرني اهلل بشكرىما ) أف أشكر لي ك لكالديؾ ( فإلى مف كانا 
سبب كجكدم في ىذه الحياة , كالدم العزيزيف , أبي الغالي ك أمي الغالية التي كاف ليا الفضؿ  –

ء ك أكسبني رضاكما دنيا ك بعد اهلل في كتابة أجزاء الرسالة كاممة , فجزاكما اهلل عني خير الجزا
 آخرة .
ك أتقدـ بجزيؿ الشكر إلى كالد ك كالدة زكجي عمى ما كقكفيما الدائـ بجانبي , ك نصحي ك     

مكاساتي ك األخذ بيدم عندما تكاجيني الصعكبات , ك كانا سند لي ك غمراني بعطفيما ك حنانيما 
يعينني عمى رد جميميما الذم لف أنساه ما ك دعكاتيما النابعة مف القمب , فأسأؿ اهلل الكريـ أف 

 حييت , فجزأكما اهلل عف خير الجزاء .
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ك إلى مف تعجز كممات الشكر البسيطة أف تعبر ما في القمب مف عرفاف ك امتناف يا شريؾ     
حياتي ك رفيؽ دربي ك زكجي العزيز سعادة األستاذ صالح محمد بالقادر , الذم رافقني طيمة 

ية ك لـ يبخؿ عمي بكقتو ك جيده , ك أثقمت عميو بيمكمي ك أتعبتو بكثرة مسيرتي التحضير 
انشغالي , ك الذم كاف لو الفضؿ بعد اهلل في إػتماـ رسالتي , فأسأؿ اهلل العزيز أف يجعمو في 

 ميزاف حسناتو , ك يجزيو عني خير الجزاء .
قادر الذيف بايسرة صالح كلدم العزيزيف فمذات كبدم ك نكر حياتي ك قرة عيني , محمد ك م   

عف أم تقصير , أقدـ لكما اعتذارم كانا بمثابة النكر الذم ينير طريقي ك األمؿ الذم يمأل حياتي 
فيذا الجيد الذم أبذلو مف أجمكما , فأرجك مف اهلل أف يكفقكما ك مني اتجاىكما في أم كقت , 

 ي .بيزيدكما فخرا 
لعزيزات المعيدات بقسـ تصميـ األزياء , ك الالتي ك شكرم العميؽ ك الصادؽ إلى صديقاتي ا   

كنا معي قمبا ك قالبا ك كقكفيف بجانبي طيمة فترة بحثي , أسأؿ اهلل القدير أف يجزييف عني خير 
 الجزاء .

ك أشكر أخكاتي ك إخكاني ك أخت زكجي ك أخكاف زكجي عمى كقكفيـ بجانبي ك مد يد العكف   
ه مف كقت كجيد معي في إتماـ ىذه الرسالة فمكـ جميعا مني لي ك مساعدتي , ك عمى ما بذلتمك 

 الشكر ك التقدير ك أف يجعمو اهلل في ميزاف حسناتكـ .
 
 
 

 الباحثة ............                                                                   
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 : المقدمة 1/1
 عمى األضكاء سمطتك  اإلنساف تفكير أسمكب عف بفصاحة تتكمـ صامتة لغة األزياء إف

 ـ1995 ، كمكسى زكي)  فيو يعيش الذم المجتمع في الحضارة صكرة كتعكس,  شخصيتو أعماؽ
. ) 

 في رغبة أك الجكية التقمبات مف لحفظو أك الجسـ أجزاء بعض لستر كسيمة ليست فاألزياء 
 كىي شئكنيا كسائر كتقاليدىا كمدنيتيا امة كؿ حضارة في متأصمة جذكر ليا إف بؿ ، فقط التزييف
 العصكر عبر كالدينية كالسياسية كاالقتصادية االجتماعية الظركؼ تعكس صادقة مرآة أيضان 

 ( . ـ2111 ، أحمد)  كاألزمنة
 ترتديو كما النفس بيف تكافؽ ىناؾ يككف أف بد فال الجسد عمى النفس مف جزءا كتعتبر 

 بذؿ كلقد,  المجتمع مع تفاعمو كمدل الفرد شخصية إلى منيا نتطمع أف تستطيع التي النافذة كىي
 أنو يشعر فيك,  الكثير الشيء كالعبقرية الجيد مف العصكر عبر األزياء فف خدمة في اإلنساف
 يأخذكا أف دكف أزياءىـ األشخاص يختار كال فيو السائدة األزياء نفس يرتدم ألنو بالمجتمع مرتبط

 . ( ـ1995 ، عابديف)  الجمالية حكاسيـ في األزياء ىذه تأثير مقدار اعتبارىـ في
 المعاصر المجتمع ىذا خبراء يمارسيا التي الفنكف مف األزياء تصميـ مجاؿ كيعتبر 
 ( . ـ2111 ، كالشافعي التركي)  المكضة صناعة مجاؿ في ألىميتو
 الذم مجتمعو أغراض ليخدـ باالبتكارية يتسـ حقيقي كاقع مف تصميماتو المصمـ كيضع 
 الذم الفف ىك األكؿ الكجو كاحدة لعممة كجياف األزياء تصميـ بأف القكؿ كيمكف,  أجمو مف يصمـ
حساسيـ الناس شعكر يعكس  األسس يمثؿ فيك,  اآلخر كالكجو التصميـ لشكؿ استقباليـ عند كا 
 ككؿ النسيج كعمـ األزياء تطكر كتاريخ اليندسية كالنظريات التصميـ ىذا في المستخدمة العممية
 . ( ـ1995 ، زلط)  عميو يطرأ جديد

 الذم األزياء تصميـ في الفني األداء في إيجابية بطريقة يتضح اإلبتكارم التفكير بدأ كلقد 
 يتصؼ عمؿ في كميارتو التخيؿ عمى كقدرتو االبتكار عمى الفرد قدرة عمى يعتمد فف بمثابة يعتبر

 . ( ـ2113 ، بيبرس)  كالجمالية النفعية كظيفتيا تؤدم مبدعة تصميمات إلنتاج بالجماؿ
 فني كتذكؽ حس إلى تحتاج التي التشكيمية الفنكف أحد المانيكاف عمى التصميـ كيعتبر 
 شكؿ في الفنية اإلبداعات عف لمتعبير األقمشة خامات باستخداـ التخيؿ عمى كقدرة جمالي كتذكؽ
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 أفضؿ كانطباعا جكا المصمـ يعطي بالخامة كالتصميـ ، األزياء تصميـ أساليب أحد فيك األزياء
 غير كثيرة أفكار إلعطائو كانسداليا الخامة انسياب عمى يعمؿ ألنو الكرؽ عمى التصميـ مف بكثير
 الخاص كبطابعو التصميـ باتزاف يشعر أف المصمـ عمى السيؿ فمف التشكيؿ أثناء تقميدية

 الخامة بنكعية تتأثر كمكديالتو المصمـ فأفكار ، يرتدييا إنساف عمى أنيا لك كما المميزة كخطكطو
 األساليب كأحد األسمكب ىذا عمى األزياء بيكت أرقى كتعتمد ، تشكيميا كسمكؾ كخصائصيا

 شكرم)  األزياء كتصميـ ابتكار لعممية تطبيقية كاقعية كسيمة فيك األزياء لتصميـ كالرئيسية اليامة
 . ( ـ2111 ،

 إلخراج المختمفة الخامات كدمج كتنسيؽ ترتيب في األزياء مصمـ دكر ىنا كيتضح 
 . ( ـ1995 ، كمكسى زكي)  المكضة خطكط يحاكي كمبتكر مبدع تصميـ

 بقايا مف مختمفة لخامات تناكليـ في كالفنانكف المصممكف يتبعيا مختمفة أساليب فيناؾ 
 مف األقمشة لبقايا التشكيمية اإلمكانيات مف المزيد ككشؼ الفنية أعماليـ في كتكظيفيا األقمشة
 , الديب)  مبتكرة فنية أعماؿ إلنتاج تعبيرم كمدخؿ منيا اإلفادة أك كالمممسية المكنية النكاحي
 (. ـ1998

 بقايا مف االستفادة في(  1996 ) إبراىيـ كدراسة(  1995 ) مصطفى دراسة كتتفؽ 
 مثؿ متنكعة منتجات في كتشكيميا تكليفيا في الجاىزة المالبس مصانع مف كاألقمشة الخامات

 . مستغمة الغير كاألقمشة الخامات بقايا عمى تعتمد صغيرة صناعات إقامة أك األطفاؿ لعب
 أقصى إلى منيا باالستفادة كمبتكرة كاعية بنظرة األقمشة كبقايا عكادـ إلى النظر كيمكف 

كفنية  ممبسية قيمة إلى قيمة ذات كليست المختمفة األقمشة مف ميممة قطعة كؿ بتحكيؿ ممكف حد
 . ( ـ2112 ، عمي)  كجديدة مبتكرة ةكاقتصادي
 درجة أقصى إلى األقمشة مف العكادـ نسبة كتقميص تقميؿ نحك يتجو اآلف العالـ أف كحيث        
 Elkington and Hailes ، 1998 ) المجتمع عمى كبيئية اقتصادية أعباء مف تمثمو لما ممكنة

) . 
 كاضح تكدس مف اآلف تعاني النسائية كالمشاغؿ الجاىزة المالبس مصانع كأصبحت 
 .  حؿ إلى تحتاج قائمة مشكمة كأصبحت مستغمة الغير األقمشة بقايا مف كمممكس
 كاحدة ممبسية كحده في كدمجيا البقايا ىذه مف االستفادة فكرة إلى الباحثة دعا ما كىذا 

 . مبتكرة ك جديدة بطريقة جمالية ك مممسية تأثيرات ذات أزياء منيا لتنتج
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  :  وتساؤالتو البحث مشكمة 1/2

 لذلؾ ،* النسائية المشاغؿ  ك  الجاىزة المالبس مصانع عكادـ في جدىان األقمشة بقايا 
 عمى تصميمات إلى لمكصكؿ األزياء تصميـ مجاؿ في ممكف حد أقصي إلى منيا االستفادة يجب

 : التالية التساؤالت في المشكمة صياغة كيمكف الجمالي كالشكؿ الجكدة مف راقي مستكل
 ؟ البقايا ىذه مف اليائؿ الكـ تجمع أسباب ىي ما -1
 ؟ البيئة تمكث أسباب ضمف األقمشة بقايا تعتبر ىؿ -2

 ؟ األقمشة عكادـ مف االستفادة يمكف ىؿ -3

    خطكط تساير مبتكرة تصميمات ذات كحدة في األقمشة ىذه بقايا دمج يمكف ىؿ -4
 ؟ المكضة

 : البحث أىمية 1/3
 المالبس مصانع مف األقمشة عكادـ مف التخمص يمكف أنو في البحث أىمية تكمف 
باستخداـ  ، جديدة مبتكرة تصميمات في كاستغالليا يامن باالستفادة النسائية كالمشاغؿ الجاىزة

أساليب مختمفة في تصميـ األزياء ك التشكيؿ عمى المانيكاف , ك طرح أساليب فنية تزيد مف فرص 
 التخمص مف بدال ليا الحقيقية القيمة ظيراستخداـ بقايا األقمشة ي تطكيرالتجريب ك التجديد , ك 

 مف مصدر تصبح كبذلؾ كالبيئة كالمستيمؾ المصنع عمى عبئان  كتككف الميمالت سالؿ في منيا
 . منيا يستفاد التي الخامات مصادر

 :  البحث أىداف 1/4

 . جمعيا أماكف ك تصنيفيا ك المتكفرة األقمشة بقايا جمع -1
 . األزياء لتصميـ المختمفة األساليب عمى التعرؼ -2

 . مبتكرة أزياء تنفيذ ك تصميـ في تكظيفيا ك مبتكرة تشكيالت في األقمشة بقايا دمج -3
 
 
 
 
 ___________________________________________________________________ 

 ةك مصنع الثكب السعكدم الكحيد بمك النسائية ممشاغؿل ميدانية زيارات* 
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 فروض البحث : 1/5
 يكجد كـ ىائؿ مف بقايا األقمشة غير مستغؿ . -1
 األقمشة لو تأثيرات فنية مممسية مبتكرة .دمج بقايا  -2
التشكيمية  اإلمكاناتيمكف الحصكؿ عمى تصميمات مبتكرة تساير خطكط المكضة مف  -3

 لبقايا األقمشة .

 : البحث مصطمحات 1/6
 -: Design on a mannequinالتصميـ عمى المانيكاف  - 1 – 1/6

فني ك تذكؽ جمالي , قدرة عمى التخيؿ , أحد الفنكف التشكيمية التي تحتاج الى حس ىك       
باستخداـ خامات األقمشة لمتعبير عف اإلبداعات الفنية في شكؿ األزياء , فيك أحد أساليب تصميـ 

)  األزياء , ك فيو يتـ تشكيؿ القماش عمى المانيكاف مباشرة بدكف قص حتى تتضح فكرة التصميـ
 ( . 2111شكرم , 

 -" : Fashion Designتصميـ األزياء "  - 2 -1/6
 غايات لتحقيؽ التصميـ عممية في المستخدمة العناصر تكظيؼ بأنو( 2111) أحمد عرفو     
 إلى لمكصكؿ المتنكعة كخاماتو المكنية كمساحاتو التصميـ خطكط خالؿ مف كنفعية جمالية

 . كمبتكرة جديدة تصميمات
دخاؿ كاإلبداع االبتكار عممية كىك       العالقات كتنظيـ صياغة طريؽ عف جديدة أفكار كا 

 ( . ـ1993 ، كشكرم سميماف)  القماش باستخداـ المنشكدة كالجمالية التشكيمية

 -: " Fabric Wasteالبقايا "  - 3- 1/6
 ما كؿ كىي استخداميا بعد المتبقية الفضالت أك الخامات مف الصغيرة القطع بيا يقصد     
 ( . ـ2112 ، عمي)  المخمفات أك المترككات كممة عميو يطمؽ

 -" : Creativeاالبتكار "  - 4 – 1/6
 أف كما نيايتيا عف العممية ىذه بداية كتختمؼ اإلنساف عند كالفكرم الفعمي التميز تمثؿ

 الشخص مقكمات كؿ تعكس فردية عممية أنيا حيث فييا الخكض قبؿ بيا التكيف يمكف ال نتيجتيا
 ( . ـ1999 ، عزاـ)  المميز كنمطو طرازه كتحمؿ فييا يمر الذم
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 -" : Potential Plastis"  التشكيمية اإلمكانات - 5 – 1/6
خضاع األصالة إلى الرجكع ىك  ) معينة مقاييس ذات حضارية قكاعد إلى الفني الشكؿ كا 

 ( . ـ1973 ، سعيد آؿ
المختمفة لمتقنيات ك ىك االحتماالت الفنية التي يمكف الحصكؿ عمييا باستخداـ المتغيرات 

 ـ ( .1987ك الخامات كؿ عمى حدة أك مجتمعيف معا )الشيخ , 
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 الثاني الفصؿ

 ( الخامات تشكيؿ ك تصميـ أساليب) 

 

 

 2/1 تمييد  
 2/2 التشكيؿ ك التصميـ عناصر 
 2/3 التشكيؿ ك التصميـ أسس 
 2/4 اإلبتكارية العممية ك اإلبتكارم التفكير  
 2/5  األزياء تصميـ أساليب 
 2/6  األزياء تصميـ في المتبع التصميمي االتجاه  
 2/7  المبتكرة األزياء تصميـ في المتبعة المبتكرة األساليب مف بعض  
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 : تمييد 2/1
 عمي التصميـ نجاح يتكقؼك ,  التطبيقية الفنكف مع المعني في يتساكم كفف عمـ التصميـ

 ترابط ك كاتزاف تنسيؽ في العاـ لمشكؿ المككنة المتنكعة الكحدات ك األساسية الخطكط تكزيع
 . ( 2116,  مكسي أبك)  االستخداـ كىك منو الغرض لتحقيؽ متكاممة  صكرة في عناصره
 باستخداـ الفني العمؿ عناصر كتنظيـ تشكيؿ في الميارات تنمية إلي التصميـ كييدؼ      

 يحقؽ مما, لإلنساف نفعية أغراض ذات فنية أعماؿ إبداع ك ابتكار انو حيث,  المختمفة الخامات
 فحسب جمالية رؤية مجرد ليس الفني فاإلنتاج, كاحد كقت في كالجمالية النفعية الحاجة إشباع
نما  . ( 2116 , خطاب – الجبالي)  الشخصية كتكامؿ,  النفس عمي لتعبير كسيمة ىي كا 

 ك األشكاؿ ك الخطكط ترتيب ك اختيار في أىميتو فتظير بالتككيف أساسا يتعمؽ وأن ك      
 ك الشكؿ تغيير  منو الغرض ك المجتمع لخدمة تكظيفيا ك,  المناسب بالقدر الخامات ك األلكاف
 رسـ عف عبارة ليست التصميـ عممية ك,  التصميـ عناصر استخداـ خالؿ مف األخطاء تصحيح
 صكرة إلى الخطكط ىذه يترجـ مف إلى تحتاج فيي,  بكثير ىذا مف أكثر ىي إنما الشكؿ ك الخط
 عمى قادرا مكىكبا يككف أف المصمـ عمى ك,  المجتمع أذكاؽ ك حاجات مع يتالءـ مممكس شيء

 بعض أف حيث,  التذكؽ ك باإلحساس حافؿ يكمي عمؿ في التصميـ عناصر ليضع االبتكار
 : عمى تصميماتيـ في يعتمدكف المصمميف

 . اليدكية الميارات ك الخامات دراسة -1

 . الخامة طبيعة ك حدكد تناسب التي ك المصمـ ذىف في تدكر التي األفكار ترجمة -2
 ك األدائية الميارات ك األدكات ك الخامة مف كؿ بيف العالقات بتنظيـ يقكـ المصمـ أف أم     

 .(  2117) غيث ك الكرابمية ,  التصميـ طمب الذم الشخص

 : التصميم عناصر 2/2

 سميت ك,  المصمـ الفناف يستخدميا التي الشكؿ لغة مفردات ىي التصميـ عناصر تعد     
 قابميتيا ك مرنة ىيئة أم اتخاذ في المرنة إمكانياتيا إلى نسبة التشكيؿ أك التصميـ بعناصر
 .(  2115,  شكقي)  بعض مع بعضيا التكحد ك التآلؼ ك لالندماج

 كاعيا جيدا إدراكا العناصر ليذه إدراكو ك,  المصمـ أك الفناف يستخدميا التي المفردات ىي ك    
 حده عمى عنصر كؿ تقكيـ يال باإلضافة,  سيال طيعا عممو يجعؿ ك التخطيط عممية في يساعده
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 باقي مع مندمجا عنصر كؿ يككف أف ك,  األخرل العناصر مع ايجابيا تفاعمو ك تكاجده مف ليتأكد
 .(  2111,  احمد)  كاحدة ككحدة التصميـ في العناصر

 ( .  الخامة – المون – الشكل - الخط  - النقطة: ) ىي و      

 : النقطة -2/2-1
 ليا ابعاد ال النقطة أف كما,  كحده المكاف عمى تدؿ فيي,  التصميمية العناصر ابسط ىي     
 رؤية إلى الناس معظـ يميؿ ك عمؽ أك عرض أك طكؿ ليا ليس أنيا أم اليندسية الناحية مف

 . (2115,  شكقي)  منفردة استخدمت إذا اتجاه أم تظير ال النقطة أف كما دائرم كشكؿ النقطة
 زخرفة في النقطة تستخدـ ك,  أحجاميا ك أشكاليا تختمؼ النقطة استخداـ لنكع تبعا ك     

 مع تتناسب أف الزخرفة في النقطة تشكيالت اختيار عند جدا الميـ مف ك,  المفركشات ك المالبس
 أثراء في ىاما دكرا تمعب حيث,  األلكاف اختيار بمكاف األىمية مف ك,  المنفذة الفنية القطعة حيز
 . ( 2112,  نصر)  الفني العمؿ

 
 النقطة في التصميـ يكضح استخداـ (  1شكؿ ) 
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 : الخطوط - 2/2-2
 حيث,  متعددة أكضاع ك مختمفة أنكاع ك  محددة غير امكانيات اذ تشكيمي عنصر فالخط      

 ك طكال يمتد فيك,  المتفاكتة بدرجاتو ذلؾ كاف إف ك الخط عنصر مف يخمك عمؿ أم يكاد ال
 حافة يحدد ىك ك اتجاه ك مكاف لو بأف القكؿ يمكف لكف ك,  عمؽ أك سمؾ ال ك عرض لو كليس
 .(  2115,شكقي)  تقاطعيما مكاف أك سطحيف أك مستكييف تالقي مكاف يحدد كما السطح
 كىك,  المانيكاف عمى التشكيمية أفكاره ليرل السريعة ك السيمة ك األكلى المصمـ كسيمة ىك ك     
 سبيؿ عمى القاصات تشكيؿ خالؿ مف ذلؾ ك,  الفراغات ك المساحات لصنع لالبداع كسيمة
 ىك ك لمزل التشكيمي اإلنتاج في مؤثرة ك,  ذاتيا حد في كاممة بناء أداة الخط فإف لذلؾ المثاؿ
     مختمفة تصميمية أشكاؿ إلبراز ترتيبيا يمكف ك,  التصميمات جميع في المستخدمة ك السائدة المغة
 . (  2111,  شكرم) 

 : نكعيف إلى الخطكط تنقسـ ك   
 : تشمؿ ك بسيطة خطكطأكال : ال

 ( مائمة خطكط – رأسية خطكط – أفقية خطكط: )  قسميف إلى تنقسـ ك : المستقيمة الخطكط  - أ
 . االنسيابية ك المقكسة ك المنحنية الخطكط تشمؿ ك:  مستقيمة غير خطكط - ب

 :  المركبة الخطكطثانيا : 
 . المتعامد الخط ك المتكازم الخط ك المنكسر الخط:  مثؿ المستقيـ الخط أساسيا خطكط - أ
 :  مثؿ بينيـ تجمع قد أك المستقيـ غير الخط أساسيا خطكط - ب

 الخطكط – المتشابكة الخطكط – المتقاطعة الخطكط – المنقطة الخطكط – المظفرة الخطكط
)  المتماسة الخطكط – اليندسية الخطكط – الحرة الخطكط – المتالقية الخطكط – المتقطعة
 .(  2كما ىك مكضح في الشكؿ )  ( 2111,  شكقي
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 ( أنكاع الخطكط في التصميـ 2شكؿ ) 

 :  الشكل –2/2-3
 مككنة بينيا فيما تتناغـ ك تتناسؽ لعناصر المككنة األساسية الكحدات تنظيـ إعادة ىك

 ضمف بالنظاـ اعتراؼ إذف فيك,  كاحد آف في مدرؾ ك مممكس مادم مفيكـ ىك الشكؿ ك,  شكال
)  مكاني ك زماني مغزل ذات كجدانية نغمة مككنة األخرل عمى كاحدة تغطي داخمية عالقات
 ( .  2119,  الصقر
 بأسمكب أك المسطحة النماذج أساليب بكاسطة إما النماذج عمؿ يتـ المالبس مجاؿ في ك     

 بعداف رسمو في يستخدـ األكؿ األسمكب أف ىك بينيما األساسي الفرؽ ك,  المانيكاف عمى التشكيؿ
 ك الجسـ حكؿ القماش تشكيؿ فيو يتـ الثاني األسمكب ك,  العرض ك الطكؿ قياسات ىما ىندسياف
 تعالى اهلل خمؽ لقد ك, العمؽ ك العرض ك الطكؿ ىي ك الثالثة اليندسية األبعاد مع التعامؿ
 التي ك نسبو ك تفاصيمو في ك لو الخارجي الشكؿ في تبايف ك,  متعددة بأحجاـ البشرم الجسـ
 إلى لمكصكؿ ضركرم المانيكاف إلى الخارجي الشكؿ نقؿ فإف لذلؾ,  آلخر جسـ مف تختمؼ
,  شكرم ) النماذج عمى تنعكس المانيكاف ىيئة ألف,  بدقة الخارج مف الجسـ شكؿ يترجـ مانيكاف
2111 . ) 
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 : التالية األشكاؿ مف شكال التصميـ يتخذ أف يمكف ك     
   :  المتكرر الشكؿ – 1 - 3 -2/2

     الجسـ شكؿ عف مكررة نسخة يصبح ك,  تماما بالجسد الخارجي الشكؿ يمتصؽ فيو ك     
 ( . 3كما في شكؿ )  البنطمكف ارتداء:  مثؿ

 
 ( الشكؿ المتكرر في البنطمكف 3شكؿ ) 

 :  المتبايف الشكؿ – 2 - 3 – 2/2
 يساعد مما,  الجسـ شكؿ تغيير عمى قادرا يصبح ك الجسـ خطكط مع الشكؿ يتبايف فيو ك     
 تنكره ك بمكزة ارتداء:  مثؿ الجميمة الخصائص بعض إضافة ك,  العيكب مف كثير إخفاء  عمى

 ( . 4كما في الشكؿ ) 

 
 ألتنكره( الشكؿ المتبايف في البمكزة ك  4شكؿ ) 
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 :  المتنقؿ الشكؿ –3 - 3 – 2/2
 األشكاؿ مف النكع ىذا ك,  بت يمتصؽ ك يكرره أف دكف الجسـ أجزاء بيف الشكؿ يتنقؿ فيو ك     
 .  المتكرر بالشكؿ مقارنة أناقة ك جماؿ ك ركعة التصميـ إلى يضيؼ أنو حيث,  األنكاع أفضؿ

 . ( 2111,  أحمد) 

 
 ( الشكؿ المتنقؿ 5شكؿ ) 

 : المون -2/2-4
 المتعدد البصرم اإلحساس تشمؿ ك,  كثيرة معاف عمى العربية المغة في المكف كممة تدؿ      
,  البنفسجي بالمكف منتيية األحمر بالمكف تبدأ كالتي,  المنظكرة لألشعة المكنية المكجات عمى

 يصدر ما ىك المكف ك, منخفضة ك عالية ترددات لو العيف تدركيا ضكئية مكجات ىي فاأللكاف
 بقية عنيا يصدر ما ىي(  األساسية)  األكلية األلكاف ك الشمسي الطيؼ مع يتفؽ ك الطبيعة مف

 . ( 2119,  الصقر)  الثانكية األلكاف
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 ك الفرعية األساسية ( األلكاف  6كؿ ) ش

 عامة بصفة نشاطنا أكجو جميع في ىاما دكرا تمعب األلكاف إف(  2112,  عابديف)  ترل ك     
 العصر في األكلى المكانة لو األقمشة في المكني اإلحساس,  خاصة بصفة األزياء دنيا في ك

 انفعاالت عنيا سينتج إحساسا فييا فتحدث  البشرية النفس عمى تؤثر األلكاف إف ك,  الحديث
 النفسي أثرىا ليا اليادئة األلكاف ذات المالبس إف حيث,   حزينة كئيبة مرحمة أك مطمئنة مريحة

 األلكاف ذات المالبس ك,  السكينة ك اليدكء حساسإ النفس في تشبع ك األعصاب راحة مف
 . الحيكية ك بالدؼء الشعكر النفس في تبعث األحمر المكف:  مثؿ الساخنة
,  التصميـ تخدـ لف أنيا أحس إذا ألكانو في الطبيعية باأللكاف يتقيد أال األزياء مصمـ عمى ك     
 المبتكرة لأللكاف حاجاتو مع يتناسب ك أحاسيسو ك ميكلو مع يتفؽ بما ألكانو اختيار في حر ىك بؿ
   . ( 2111,  أحمد)
 ك خكاص ثالثة يحدده المكف ىذا أف نجد فإننا تعمؽ ك تحميؿ بنظرة ما شكؿ ك لكف بفحص ك    

 :  ىي ك صفات
 ذلؾ إلى األلكاف أسماء تشير ك,  آخر ك لكف بيف ؽتفر  التي الصفة ىك ك:  المكف كنو – أ    
 . أزرؽ أك أحمر لكف ذاؾ أك أصفر لكف ىذا فنقكؿ,  الكنو
 ذلؾ ك غامؽ أك فاتح المكف مثال,  استضاءتو أك المكف بعتامة تقدر ك:  المكف قيمة – ب    

 . إليو األسكد أك األبيض المكف بإضافة
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 ممزكج ضعيؼ بعضيا ك مشبعة قكية األلكاف فبعض,  تشبعو أك نقاؤه أم:  المكف شدة – ج    
  .( 2119,  الصقر)  الرمادم مف تقترب التي المخمكطة األلكاف مف صفاء أكثر النقية األلكاف, ك 
 :  المكنية بالدائرة يسمى ما المكف استعماؿ في العممية الكسائؿ أىـ مف ك

 بحيث تشغميا التي باألماكف ك,  بكضكح بالذىف تعمؽ صكرة في األلكاف ترتيب بيا يقصد ك     
 :  منيا ك التبايف ك التكامؿ حيث مف بينيا فيما عالقاتيا ك الطيؼ ألكاف تسمسؿ مع تتفؽ

 : شيفرل دائرة
,  األحمر)  ىي ك:  أساسية ألكاف ستة مف المككنة ك المكنية دائرتو العالـ ىذا قدـ حيث        
,  األخضر ك البرتقالي)  ىي ك أساسييف لكنيف مزج عف ناتجة ألكاف ستة ك(  األزرؽ,  األصفر

 ىذه مف اليدؼ ك,  تمييا التي األلكاف عمى لمحصكؿ الثانكية األلكاف ىذه مزج ثـ( ,  البنفسجي
 . (2116,  اليادم عبد)   الذاكرة يف كاضحة سيمة صكرة في األلكاف ترتيب ىك المكنية الدائرة

 

  لأللكاف شيفرؿ دائرة ( 7شكؿ) 

 :  الخامة –5 -2/2
 كمما ك,  الكجكد لحيز إخراجيا ك الداخمية انفعاالتو عف لمتعبير الفناف كسيمة ىي فالخامة      
 تطكيعيا ك بيا التعبير عميو سيؿ كمما إمكاناتيا ك يستخدميا التي الخامة طبيعة الفناف فيـ

 (  2114,  عيسى. ) الفنية أغراضو لتخدـ
,  الثركة مصادر مف مصدر ىي ك,  الكظيفي اإلنتاج أك التعبير كسائؿ مف يعتبر كسيمة ك     
 ما يكتشؼ أف الفناف استطاع فإف,  أىميتيا يدرؾ لـ المصمـ ماداـ األعيف عف بعيدة تظؿ كلكنيا



31 

 تككف قد ك,  مفيدة ك جيدة بطريقة يكظفيا أف يستطيع فإنو,  فنية ك جمالية نكاح مف الخامة في
 في خامة مف أكثر أيضا تككف قد ك,  فكرتو عف لمتعبير تناكليا في لمفناف كافية الكاحدة الخامة
 فف يمثؿ ك,  الفف عف التعبير ظكاىر مف ظاىرة يعد خامة مف أكثر فاستخداـ,  كاحد كقت

,  الكاحد التصميـ في(  القماش)  خامة مف أكثر تتناكؿ التي الفنكف أحد المانيكاف عمى التصميـ
 التخيمية أفكاره ازدياد الى أدل معالجتيا طرؽ ك األقمشة بإمكانيات المصمـ معرفة اتسعت فكمما

 . (  2111,   شكرم)   االبتكار عمى قدرتو ك
 يعتمد سكؼ أداة أىـ باعتباره الثالث الفصؿ في الياـ العنصر ليذا الباحثة تتطرؽ سكؼ ك    
 .  البحث عمييا

 
 أنكاع الخامات الخاصة باألزياء (  8شكؿ ) 
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 :  التصميم أسس 2/3
 لتصميـ الفني العمؿ تكامؿ عمى تعمؿ فيي,  عناصره عف أىمية تقؿ ال التصميـ أسس فإ     

  ممبادئل كفقا المانيكاف عمى التشكيؿ ك التصميـ عناصر استخداـ يتـ فعندما,  المالبس تشكيؿ ك
 االنسجاـ ك,  الفنية الكحدة ك المنشكد التناغـ الى التكصؿ الى يؤدم ذلؾ فإف,  التصميـ أسس ك

 . ( 2111,  شكرم ) لمتصميـ الجيد التكافؽ ك الكامؿ
 مجرد مف أكثر اإلحساس الى تحتاج ألنيا بيا ككعي فيـ الى التصميـ أسس كتحتاج      
 المصمـ يقكـ حيث,  بعممو يقكمكف فيما تفكير دكف حسيا األسس المصممكف يطبؽ ك, النظر
 أـ بذلؾ يشعر أكاف سكاء التصميـ أسس مستخدما آلخر حيف مف اإلبداعي اإلبتكارم عممو بتقييـ

 . ( 2114,  آخركف ك جكدة ) العمؿ في االستمرارية مع جنب الى جنبا أنيا الميـ,  يشعر لـ
 تعكس بصكرة تحقيقو الفناف يحاكؿ الذم يالرئيس الجمالي اليدؼ التصميـ أسس تمثؿ ك     

,  شكقي)  التعبيرية فرديتو ك الفناف بذاتية محمال المصمـ العمؿ مف الكظيفي ك الجمالي الغرض
2115 ) . 

 – االتزاف – اإلشعاع – التبادؿ – التدرج – التكرار – التناسب)  : التصميم أسس أىم من و
 ( التأكيد

 : التناسب -1 -2/3
 ك الدرجات ك األحجاـ ك المقاسات ك المسافات بيف عالقة ك مقارنة نتيجة ىك التناسب    

 ذات المساحات ك األشكاؿ ك الكاحد االتجاه ذات الخطكط عمى تطبيقيا يمكف التي األجزاء
 يدعك كىك,  الحس عمى القائمة القكاعد إحدل أيضا ىك ك,  األبعاد الثالثية األحجاـ ك االتجاىيف

)  بالتناسب اإلحساس ك الدمج إلى يدفعو ك عمميا كيفية ك الكاممة المساحات ك األجزاء كتشاؼال
 . ( 2111,  أحمد
 عمى القصات رسـ ك تشكيؿ أثناء جيدا العنصر ىذا يراعي أف التشكيؿ فناف عمى فيجب     
 مع لتصميـا أجزاء نسب مراعاة يجب المانيكاف عمى التشكيؿ عند فإنو لذلؾ,  المانيكاف جسـ

 تفاصيؿ نسب ارتباط أيضا يراعى كما ك,  صحيحة بصكرة الجسـ شكؿ ك لحجـ مالئمتيا
 بيف تناسب كجكد الضركرم مف ك,  الجسـ حجـ مع ك األخرل الكمؼ ك األزرار مثؿ التصميـ
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 بعضيا مع السطحية الخكاص سائر ك مممسو ك القماش ك كفمال:  مثؿ األخرل التصميـ عناصر
 . ( 2111,  شكرم)   الجسـ ك

 : التكرار –2 - 2/3
 مكاقع في الشيء نفس تحريؾ أك,  مرة مف أكثر العنصر أك الشيء نفس استخداـ ىك ك      

 كىك,  الفني العمؿ مسطح داخؿ أكثر أك مفردة أك عنصر حركة ىك الفف في التكرار ك,  مختمفة
 ( 2114 ك آخركف , ,  جكدة) األخرل األسس مف لكثير البناء كحدة كيعتبر جميعا األسس ابسط
 مع التعامؿ الى الفناف عادة يمجأ ك,  حركاتيا إدراؾ ك العناصر اتجاه التكرار يؤكد ك      

 لكنية مجمكعات أك مربعات أك مثمثات أك أقكاسا أك خطكطا تككف قد العناصر مف مجمكعات
 . ( 2115,  شكقي)  متدرجة ك متباينة

 
 شكؿ مربعات لكنية( التكرار في  9شكؿ ) 

 : التدرج -3 – 2/3
 القيمة ك الحجـ ك االتجاه ك الخط ك الشكؿ في التدرج يستخدـ فأ لمفناف يمكف التصميـ في      
 ك التناسؽ عمى يحتكم ك التشابو ك التناسؽ مف المتدرجة التعاقبات مف سمسمة ىك ك,  المكف ك

 . ( 2119,  الصقر)  متنافريف متعارضيف طرفيف تقرب التناقض
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 االنخفاضات ك االرتفاعات مف متتابعة سمسمة خالؿ مف تحدث التي التغيير عممية أيضا ك      
 نستخدـ فإننا زل في الجيكب مف عددا استخداـ عند فمثال, العناصر صفات مف كاحدة لصفة
 ك التكرار عف يختمؼ كىك,  العكس أك الكبير الى الصغير مف حجمو في التغيير مع الجيب نفس

ك ,  جكدة ) متدرج إيقاع ك قكم تناغـ يعطي انو عف فضال التككيد ك اإلشعاع في بقكة يشارؾ
 ( . 11كما في الشكؿ )  ( 2114,  آخركف

 
 ( تدرج المكف األرجكاني في الفستاف 11شكؿ ) 

 : التبادل -4 -2/3
 مع تتبادؿ التي األشياء مف فقط شيئيف أك مفردتيف أك بعنصريف متتابع تكرار عممية ىك     

 حيث,  االتجاىية األسس مف التبادؿ يعد ك,  باستمرار تتكرر ك النظاـ بنفس البعض بعضيا
 . الجسـ شكؿ اتجاه يحدد بالتالي ك معيف خط إتباع الى النظر يمفت ك االنتباه يسترعي
,  المتبادليف العنصريف بيف التبايف بعض كذلؾ ك التدرج ك التكرار عمى التبادؿ يشتمؿ ك     
,  التكازم يحقؽ مما متكازية صفكؼ في تترتب المتبادلة األشكاؿ ك الخطكط أف األغمب في كنجد
 . ( 2114,  ك آخركف  جكدة) متناغما إيقاعا يخمؽ كما
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 : االتزان -5 – 2/3
 ك,  التصميـ أك التككيف جماليات في ميما دكرا تمعب التي األساسية الخصائص مف كىك

 داخؿ متقف نظاـ في األشياء كؿ تمر بحيث اإلدراؾ حركة تنظيـ يعني التصميـ في االتزاف
 ك الخطكط تكازم بحيث المانيكاف عمى تشكيمو طريؽ عف الممبس في االتزاف يتحقؽ ك,  التصميـ
 أك,  سقكطو أك الزل بتأرجح الشعكر الى االتزاف عدـ يؤدم قد ك,  األرض العرضية القصات

 بدقة تشكيمو تـ ك الصحيح الكضع في كميا أجزائو تكف لـ لك ارتدائو عند االتجاىيف احد الى يميؿ
 (Crawford , 1996 ) . 

 
 في التصميـ تزاف( اال 11شكؿ ) 

 : اإلشعاع -6 – 2/3
 أك جميعيا تالقت قد ك,  مائمة رئيسية خطكطا فييا رلي التي التككيناتك يقصد بيا 

 ك المستقيمة الخطكط تستخدـ ك,  الصكرة إطار حدكد داخؿ ما مكاف في كاحدة نقطة في أكثرىا
 كنقطة ك اإلشعاعية أك المينة الخامات طبيعة عف لمتعبير ك االتجاىات عف لمتعبير المنحنية
,  النظر لجذب مركز أم الصكر في لمسيادة مركزا ليجعميا الفناف إغراء دائما تثير ىذه التجمع
 . ( 2116,  اليادم عبد) المركز نحك العيف تقكد مرشدة اإلشعاعية الخطكط تككف حيث
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 مثؿ مركزية نقطة مف الخطكط منيا تظير ترتيبات عف عبارة ىي المالبس مجاؿ في ك
 خطكط أك نياتثال أك الكسرات تمتد عندما الترتيبات ىذه الى التكصؿ يمكف انو كما,  األشعة
 مركزية نقطة مف شعاعيو بصكرة الخارج الى المختمفة كافلاأل أك المنسابة الخطكط أك الخياطة

(Wolfe , 1998 ) . 

 
 في التصميـ ( اإلشعاع 12شكؿ ) 

 : التأكيد -7 – 2/3
 ك أىمية أكثر جزء ىناؾ فيككف,  التصميـ في معينة منطقة أك معيف جزء عمى التركيز ىك     

 كاحدة جذب ك تأكيد منطقة الكاحد التصميـ في يكجد أف يجب ك,  سكاه مف أكبر بدرجة ممحكظ
 في التأكيد استعماؿ يمكف ك,  الكسط أك كالكجو الجسـ في معينة مناطؽ الى النظر تجذب بحيث
 جميع تعتبر ك,  المكمالت ك بالكمؼ الزخرفة كذلؾ  كبيرة بصكرة القماش خكاص ك األلكاف تبايف
 المالبس فإف اىتماـ مركز أم كجكد عدـ حالة في ك التركيز لمنطقة تابعة األخرل التصميـ أجزاء
 . ( 2111,  شكرم)  النظر تجذب ال ك مممة ك رتيبة تبدك سكؼ
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 الحمراء الشريطتصميـ ( التأكيد في  13شكؿ ) 
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 : اإلبتكارية العممية و اإلبتكاري التفكير 2/4

 -: اإلبتكاري التفكير -1 – 2/4
فإف التفكير  عامة كبصفة المألكؼ أك النمطي التفكير ىك كعكسو بجديد اإلتياف عممية ىك     

 .  كأصيمة مألكفة غير جديدة منتجات أك أفكار تكليداإلبتكارم ىك 
 كالمركنة كاألصالة بالجدة يتميز كالمنتجات لألفكار تكليدم تفكير ىك:  أخرل كبعبارة     

 حمكؿ كتقديـ األشياء في كالعيكب الثغرات إدراؾ عمى كالقدرة لممشكالت كالحساسية كالطالقة
 . (أ  – ـ2118 ، زيتكف)  لممشكالت جديدة
 ىك(  ـ1999)  الجكاد عبد أحمد محمد عرفو كما إلبتكارما التفكير أف القكؿ يمكف كعمكمان      
 اإلطار)  لدينا المعمكـ في المعرفي اإلطار عف تخرج أفكار أك حمكؿ عنيا ينتج التي العممية
 بيدؼ كذلؾ البيئة في السائرة لممعمكمات أك يفكر الذم الفرد لمعمكمات بالنسبة سكاء(  التقميدم
 . األفكار مف الجديد ظيكر
 المشكمة حؿ سمكؾ مف خاصة فئة يعد اإلبتكارم التفكير أف(   ـ1992)  عبادة أحمد كيرل     

 كخاصة الفرد يتمقاه الذم اإلعداد أك التأىب نكع في إال التفكير أنماط مف غيره عف يختمؼ كال ،
 العالقات يكتشؼ الذم التفكير مف نكع كأيضان  اإلنتاج في كاألصالة الجدة شرط تكافر يتطمب
 .  جديدة كأشكاالن  أشياء كينتج كاستنباطات طرقان  كيبتكر لممشكالت جديدة حمكالن  كينجز الجديدة

 ( اإلبتكارية األزياء تصميم عممية)  اإلبتكارية العممية مراحل  -2 – 2/4
 -: ميمة مراحل بأربع اإلبتكارية العممية تمر
       Preparation -اإلعداد أك التحضير : - 1 – 2/4
 كمالحظة كاستطالع تمييدية رسكـ دراسات مف األزياء مصمـ بو يقكـ ما تحضيرب يقصد       

 . كنمكىا الخبرات تكاصؿ فكرة خالؿ مف آخر معنى كلو كزيارات كقراءة
 دقيقا تحديدان  كتحديدىا سميمان  إدراكان  المشكالت إدراؾ في الفشؿ ألف المراحؿ أىـ مف كتعتبر       
 فكؿ كاالبتكار اإلبداعي التفكير حدكث دكف تحكؿ التي العقبات أىـ مف يعد جيدان  عناصرىا كفيـ
 . منو أرقى آخر البتكار تحضيرا يعتبر المصمـ إليو يصؿ ابتكار
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 Incubation -: االختمار أك االحتضاف - 2 - 2/4
 كتنصير كاآلراء األفكار تختمر ففييا الفكرة كبركز التحضير بيف االنتقالية الفترة كىي     

 يدرؾ أف كيحاكؿ األكضاع كيدرس بعمؽ فييا العقؿ يدرس التي الفترة فيي , القديمة الخبرات
 . اإلبتكارية العممية تعطؿ قد التي العمميات مستبعدا الخبرة كيصيغ العالقات

 تنبع جديدة دالالت أك البيئة مف جديدة ءإليا مصادر أك منبيات أثر عمى غالبا ىذا كيحدث     
 . النشاط مف أخرل أنكاع في يندمج عندما لمفرد الفكرم النشاط مف

 الجيدة الصيغة تككيف تعكؽ التي الخاطئة الذىنية الكجية تفاءباخ تسمح االحتضاف ففترة     
 . التصميمية المشكمة لحؿ المؤدية

 Inspiration -: اإللياـ أك اإلشراؼ - 3 – 2/4
 جكانب إلى تتحكؿ منو خمت إذ العمميات تمؾ أف حتى اإلبتكارية العممية محكر ىك اإللياـ     
 . فييا الحيكية رتيبة ميكانيكية آلية

 المالبسات حسب ظيكرىا في كتتنكع كطيدا ارتباطا المصمـ بشخصية ترتبط أنيا كما     
 . المصمـ كيخكضيا يقكدىا التي كالظركؼ

 Definition -: كالتيذيب التحقيؽ  - 4 – 2/4
,  التصميمي الشكؿ في العامة المبتكرة الفكرة كتفصيؿ بناء تتضمف التحقيؽ مرحمة

 كتتـ أمامو الصكرة كتتضح,  بصدده ماىك المصمـ كيدرؾ اإللياـ لحظة تتضح أف بعد كتحدث
زالة األساسية كتأكيد األساسية غير العالقات استبعاد أساس عمى كالتيذيب الصياغة عممية  كا 
 المنتج إلى يصؿ حتى كاألسس القكاعد يتبع أف األزياء صمـلم بد ال حيث,  العارضة العكامؿ

 . ( ـ2117 ، زغمكؿ كفاية ك)  النيائي
 -: اإلبتكارية لعمميةا سمات -3 – 2/4

 كمف الطبيعة مف المستمدة العناصر مف الكثير ىضـ كى اإلبتكارية العممية مميزات أىـ
عادة عاـ بكجو الحياة  التطكرات مف االستفادة إلى باإلضافة متميزة فريدة كحدة في صياغتيا كا 
 .  المبدعيف مف كثير فكر عمى أثرت التي الحديثة كالتكنكلكجية المعاصرة الفكرية
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 : اإلبتكارية العممية في السمات ىذه وأىم
 -: الحداثة -1 - 3 – 2/4

 عف البحث أك المألكفة غير الجمالية الحقيقة عف يكشؼ أف في لممبدع محاكلة ىي كالتي
,  الجميع عميو يتفؽ الذم بالفكر كترتبط الفف بعالمية كترتبط فنيا صياغتو ثـ عادم غير معنى
 طكيؿ ماض عمى يستند كأف كفمسفاتو كتطكره الفف تاريخ ييضـ أف المبتكر المصمـ عمى لذلؾ
 . الحديث كعصره يتالءـ بما صياغتيا يمكف جديدة رؤية لو ليككف عريؽ

 -: كالتميز الفرادة - 2 - 3 – 2/4
 الشذكذ مفيكـ عف بعيدان  الفني العمؿ أداء في المكرر غير المتميز السمكؾ بيا كيقصد      
 تجربتو يحمؿ ما فني قالب في كأحداثيا ببيئة المصمـ يرتبط فحينما المألكؼ عف كالتنحي

 التي الثقافة كبمستكل عاشيا التي بالمحظة يتسـ شيئان  يعكس الكاقع في فإنو نظره ككجية الشخصية
 . الناجح الفني العمؿ يعكسو ما كىذا إلييا كصؿ

 -: األصالة - 3 - 3 – 2/4
 أف تعني كىي التقميد ضد كاألصالة الفرادة بعد اإلبتكارية العممية في اليامة األسس تعرض     

 في تسيـ أنو كما,  شخصيتو كعف طابعو عف كتعبر إليو كتنتمي الشخص مف تنبعث األفكار
 . إلييا آخر شخص يسبقو كلـ نكعيا مف فريدة تككف أف يجب المساىمة ىذه كفي التطكر

 -: الطراز - 4 - 3 – 2/4
 كىك مقكماتيا بكؿ كالمصمـ لمفناف الشاممة الخبرة يعكس الذم المميز الطابع ىك الطراز     

 الطرز تعددت ميما الفريد طرازه تعكس أعمالو فالمبتكر معانييا أحمى في لمشخصية انعكاس
 . ( ـ2116، فاضؿ)  كتنكعت األخرل

 -: المركنة - 5 - 3 – 2/4
 كجية تغيير أك ما مشكمة كؿ متنكعة أفكار كتكليد التفكير اتجاه تغيير عمى القدرة تعني     
 كأيضا,  الجمكد عكس كىي مختمفة زكايا مف إلييا كالنظر المعالجة محؿ المشكمة تمؾ نحك النظر
 متعددة استجابات منو تصدر بحيث فيو يمر الذم المكقؼ بتغيير تفكيره تغيير عمى الفرد قدرة ىي
 كاالستجابات األفكار كافة إلى لمكصكؿ مسمؾ مف أكثر يسمؾ أم كاحدة فئة إلى تنتمي ال

 .  المحتممة
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  -: الطالقة - 6 - 3 – 2/4
 أك محددة زمنية فترة في االستجابات مف ممكف عدد أكبر تكليد عمى القدرة تعني كىي

 الشخص فإف كلذلؾ,  محددة مدة في اإلبتكارية األفكار مف ممكف عدد أكبر إنتاج عمى القدرة
 معيف لمكضكع بالنسبة يقترحيا أف يمكف التي األفكار إنتاج ككمية كسيكلة بسرعة يتميز المبتكر
 . اإلبتكارية بنؾ انطالقة تعد حيث
 -: كالتكسيع اإلفاضة - 7 - 3 – 2/4

 أك لكحة أك ما لجياز أك مشكمة حؿ أك لفكرة كمتنكعة جديدة تفاصيؿ إضافة عمى القدرة      
 . تنفيذىا أك أغنائيا أك تطكيرىا أك تحسينيا عمى تساعد أف شأنيا مف مخطط

 -: لممشكالت الحساسية - 8 - 3 – 2/4
,  حؿ إلى تحتاج ما مكقؼ في معينة مشكالت كجكد استشعار أك رؤية عمى القدرة تعني

 العادم الفرد يمفت ال ما األشياء في يرل اإلبتكارم التفكير مف عالية درجة لديو الذم الفرد أف أم
دراؾ المشكالت تحسس أيضا كتعني ,  .  طبيعتيا كا 

 المشكالت ىذه يحؿ الذم الجديد اإلنتاج أك التفسيرات إلى لمكصكؿ المبدع يتحدل حيث     
 قدر لدييـ يتكفر الذيف األشخاص أف المشيكريف اإلبداعي التفكير عمماء مف كىك جيمفكرد كيعتقد
 بذلؾ قامكا فإذا,  فييا البحث غمار لخكض أماميـ الفرصة تتسع بالمشكالت اإلحساس مف مرتفع
 المشكالت اكتشاؼ عمى القدرة فيي ليا ناجحة لحمكؿ كصفيـ في سيزداد االحتماؿ فإف

 أك احتياجات أك مشكالت بكجكد الكعي أنيا أم المعمكمات في النقص كاكتشاؼ كالمصاعب
دراؾ المكقؼ أك البيئة في ضعؼ عناصر  . ( ب - ـ2118 ، زيتكف)   األخطاء كا 
 تكتسب المبتكر المصمـ بيا يقكـ التي التصميمات أك الفني العمؿ أف لنا يتضح سبؽ كمما     
  باالبتكار ترتبط حينما األذىاف في الزمف مف طكيمة لفترة عالقة تبقى أصح بمعنى أك الخمكد صفة
 . ( ـ2116، فاضؿ) 

 عامة األزياء تصميـ لمجاؿ الميمة القدرات بعض عمى أالبتكارم التفكير عممية تقكـ كما      
           اأىمي كمف خاصة الخامات لتكليؼ يةالتشكيم اإلمكانات باستخداـ األزياء تصميـ كمجاؿ

 : ( 1992 , قنديؿ( )  التقكيـ – ككيفالت – التحميؿ) 
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 حميا أفكار مجمكعة أك التصميمية المشكمة عناصر تحميؿ عمى المصمـ قدرة كىي:  التحميؿ - أ
 . حالة كؿ في عناصرىا بيف االختالؼ أك الشبو عالقات إيجاد كمحاكلة

 أك بناء في(  المفككة)  المتناثرة العناصر كربط بناء عمى المصمـ قدرة كىي:  ككيفالت -ب 
 جديد تككيف

 فائدتيا ضكء في(  الحمكؿ)  الجديدة األفكار تكظيؼ عمى المصمـ قدرة كىي:  التقكيـ - ج
 . التصميمية المشكمة لمعالجة

 -: المالبس تصميم مجال في االبتكار - 4 – 2/4
 التي اليامة المكضكعات مف المالبس تصميـ في اإلبتكارم الجانب تنمية مكضكع يعتبر     
 في القدرة تتمثؿ كقد بالتفرد تتميز أف يجب التي المالبس مصمـ شخصية تككيف في عمييا يعتمد

 . ليا جديدة كظائؼ إعطاء أك القديمة العناصر بيف جديدة عالقات إدراؾ في االبتكار
 التي العكامؿ أىـ مف جديدة أفكار تككيف أك إنتاج في الخمؽ عمى القدرة في أيضا كتبدك       
 كبارا األفراد جميع في يكجداف كاالبتكار األصالة أف العمماء كيفترض التصميـ جكدة تحفز

 . متفاكتة بدرجات كلكف كصغارا
 العمكـ في كخاصة المعرفة فركع كؿ في كممحكظا سريعا تقدما الحالية الفترة في نشيد كنحف     

 تساعد التي العكامؿ أىـ كمف ككظيفية تشكيمية جكانب لو كعمـ التصميـ بعممية المرتبطة المتعددة
 لتنمية الحقيقي العممي المدخؿ باعتباره التصميـ أساسيات عمـ التصميمية العممية إنجاز في

 . التصميـ أساسيات خالؿ مف لمعناصر الجديدة العالقات ككشؼ كاالبتكار اإلبداع
 العمؿ يبدأ عندما لممصمـ الخياؿ كتككيف اإلبداعية لمعممية المنشط األساسيات ىذه كتعتبر     
 كزمالئو جيمفكرد النفس عالـ إلى ترجع االبتكار قياس كسائؿ كمعظـ التصميمية العممية أك الفني
 إنتاج عمى كالقدرة لممشكالت الحساسية مثؿ متعددة عناصر يتضمف االبتكار أف يفترض كىك
 كالتركيب الحؿ عمى كالقدرة المشكالت حؿ نحك مرف اتجاه كجكد مع كالحمكؿ األفكار مف كثير

 . ( 2113 ، آخركف ك جكدة)  المعتمدة األفكار مف لسمسمة
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 : األزياء تصميم أساليب 2/5

 : األزياء تصميـ احتياجات-1 – 2/5
 : (Davis , 1980  ) عكامؿ خمسة تصميمو في يتكفر أف البد منو الغرض الزم يحقؽ كلكي  

 Functional.  العممي أدائو أك لكظيفتو محققان  يككف أف -1
 Structural.  كتنظيمو كتركيبو بنائو في بالجكدة متميزان  يككف أف -2

 Behavioral.  كاقتصاديان  اجتماعيان  مقبكالن  يككف أف -3

 Decorative.  الجمالي شكمو في كمستحسنان  مقبكالن  يككف أف -4

 Sensory.  المختمفة الحكاس مع يتفاعؿ أف -5
 بحيث يدمجيا أف أك لممستيمؾ بالنسبة أىميتيا حسب العكامؿ المصمـ يرتب أف كيمكف     
 ىك الناجح كالزم جذابة فنية بطبيعة معنى يكصؿ أك رسالة يؤدم فالزم اآلخر عامؿ كؿ يكمؿ
 : كالحسية كالسمككية كالجمالية كالبنائية الكظيفية السابقة الجكانب إطار في تصميمو يتـ الذم

 Functional Design:  الكظيفي التصميـ - أ
 أجمو مف صمـ الذم كاليدؼ لمزم الكظيفية بالناحية األكلى بالدرجة يرتبط الكظيفي التصميـ     
 لممساء زم فتصميـ تصميمو المراد الشيء كظيفة عينيو نصب المصمـ يضع الفكرة كضع فعند

 . الفضاء لرجؿ بدلو زم تصميـ عف أيضان  كيختمؼ تنكرية حفمة لحضكر زم تصميـ عف يختمؼ
 Structural Design:  البنائي التصميـ - ب

 كتحديد الزم بناء كيفية في تكمف تساؤالت عدة خالؿ مف يحدد المالبس في البنائي التصميـ     
 كؿ كارتباط ككظيفتو البنائي تصميمو بيف تجمع ككيؼ,  تصميميا المراد األجزاء كأشكاؿ خطكط
 مع يتناسب بما أجمو مف صمـ الذم لمغرض المؤدم المبسط الشكؿ إعطاء في باآلخر منيما
 مككناتو أك التصميـ عناصر كتشمؿ الفني العمؿ تشكؿ كخبرات كمعارؼ كىيئتو الجسـ شكؿ

 .كاإليقاع كالكحدة التصميـ كأسس األساسية
 في كالتحدم الصعكبة تكمف كىنا التشكيؿ عممية في القماش يستخدـ البنائي التصميـ كفي     
 الخامة اختيار كيمعب,  أبعاد ثالثة ذم مجسـ شيء إلى البعديف ذك المسطح القماش تحكيؿ
ك  خطكط ) العاـ ىيكمو حيث مف التصميمي كبنائو الزم شكؿ عمى التأثير في كبيران  دكران  النسجية

 أك منسكجة غير أك منسكجة تككف أف إما [ األقمشة كأنكاع - كالكصؿ الربط نقاطك  - قطع
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 ميكانيكيةكال الطبيعية كخكاصيا المستخدمة النسيجية الخامات كمتانة جكدة كتعتبر ( ]تريكك
      العاـ كالمظير الكظيفة مف كؿ في يؤثر البنائي فالتصميـ الزم بناء في تؤثر أساسية عكامؿ

 (Davis  ,1980) . 
 سطحو عمى المتعددة التشكيمية المعالجات كيضيؼ كىيئتو التصميـ المصمـ يخرج فعندما     

 مف ثابتان  كاحدان  نظامان  ليس إنو كما,  األكجو جميع مف يشاىد سكؼ أنو يراعي فإنو كتزينو لتجميمو
 كاألبعاد األسطح لتعدد نتيجة المتداخمة العالقات مف أنظمة عدة مع تفاعؿ ىك بؿ العالقات
 .(1994,  رمضاف) عمييا المطبقة التشكيمية كالمعالجات األسطح بيف الناشئة كالعالقات كالزكايا

 : Behavioral Design السمككي التصميـ - جػ
 التي العكامؿ مف الكثير كىناؾ المالبس كاستيالؾ إنتاج في يؤثر الذم ىك السمككي التصميـ     
 : كىي المصمـ لدل السمككي التصميـ في تؤثر
 ىذه كؿ ، األسرة ميزانية كأيضان  ، السكؽ كنظاـ ، كاإلعالنات ، االنفتاح كسياسات ، البنكؾ قكاعد

 . ( Davis ,1980 )  المصمـ سمكؾ عمى تؤثر العكامؿ
 : Decorative Design  الزخرفي التصميـ - د

 الزم أداء عمى يؤثر ال فيك فقط الخارجي المظير لمزم الزخرفي أك الجمالي التصميـ يمثؿ     
 الكظيفية:  لمناحيتيف ضركريان  مكمالن  يعتبر كلكنو الفيزيائية صفاتو أك كظيفتو عمى أك كانسيابو
 إذ لمتصميـ المعد القماش عمى المضافة التشكيمية المعالجات كتكزيع أماكف يحدد حيث كالبنائية
 حمكده)  كيعرفو لمتصميـ البنائية الخطكط مع يتناسب بما كالمعالجات الزخارؼ ىذه تضاؼ

 كالمكاف التنفيذ بكسيمة تامة عالقة ليا ىادفة مرسكمة بفكرة معيف لمكضكع ترجمة بأنو(  1983,
 كالكحدات لممفردات تكظيؼ بأنو( 1995, عاشكر)  كعرفتو فنية قيمان  جكانبيا في كتحمؿ لو المعد

 محدكدة مساحة أيضان  يعني كقد محدكدة مساحة داخؿ االتزاف تحقؽ إيقاعية نظـ كفؽ الزخرفية
 . كمتزنان  متكامالن  منيا كالن  تصنع إيقاعية نظـ كفؽ الكحدات فييا تتحرؾ

 -: يمي كما لمزم الزخرفي التصميـ تحقيؽ كيتـ 

 حيث مف المتنكعة كالمنسكجات لألقمشة النسيجية التراكيب طريؽ عف كتتـ النسيجية الزخرفة -أ 
 – الطباعة – الزخرفية النسيجية التراكيب)  كمتنكعة مختمفة تنفيذ بأساليب كالمممس كالمكف السمؾ
 كأسس كغيرىا كاتزاف تكامؿ إحداث فييا المصمـ يراعي(  إلخ 11 اإلضافة التطريز – التجييز
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 البنائي التصميـ مع كاضحة أساسية عالقة ليا المنسكجات زخرفة إف,  لمتصميـ كظيفية جمالية
 يمنح معان  االثناف يتكامؿ كحينما التركيبي التصميـ مف نابعة الزخرفة تبدك عندما أنجح فتككف لمزم
( 1998,  محمد:  جكدة)  كالنفس لمعيف كالسعادة الرضا كلممشاىد كالجماؿ األناقة لمرتديتو ذلؾ
 ىيئتو إلى نضيؼ فإننا -عادة يسمى كما – فنيان  عمالن  نزخرؼ عندما( : 1974,  ريد)  يقكؿ
ف بالحمية يعرؼ آخر شيئان   . بأخرل أك بطريقة الييئة تؤكد أف ىك لمحمية الكحيد الحقيقي المبرر كا 

 الشكؿ فإف كمادتو كألكانو كخطكطو ىيئتو مع لمتصميـ المضافة الحمية تتناسب لـ فإذا      
 الخامات إضافة في كالسبب السميـ االختيار لعدـ نتيجة مناسب غير يصبح لمتصميـ المنسجـ
 بداخمنا نحس فإننا نفكسنا في فطرم شيء الحمية إلى الحاجة فك إ التشكيمية المعالجات كعمؿ
 . ( Herbert  ,1953)   الفراغ مف الخكؼ نسميو شعكران 
 أك كحميات الباتركف مف أجزاء إضافة طريؽ عف كتتـ لمباتركف ةبنائيال الزخرفة-ب     

 كالياقات كأحجاميا كأشكاليا الجيكب كتكزيعيا كالعراكم زرايراأل مثؿ الزم عمى إكسسكارات
 مف يالرئيس الغرض ألف,  المكزعة كالفتحات كالكشكشة كالثنيات كالكسر كاختالفيا كتنكعيا
 مف المناسب المكاف المصمـ يراعي أف فيجب,  االنتباه جذب ىك الطريقة بيذه كالتزييف التجميؿ
 الحركة مجاؿ عف بعيده الزخرفة ىذه تككف أف يجب كما , إليو االنتباه جذب أك إلبرازه الجسـ

 ىذه تمزؽ يسيؿ ال حتى ذلؾ أمكف كمما تماسيا أك بالجسـ األطراؼ اتصاؿ أماكف أك كاالحتكاؾ
 . اإلضافات أك الثنيات
,  نفسو لمزم الخارجية االختالفات أم لمرداء البنائية التفاصيؿ طريؽ عف تتـ الزخرفة كىذه     
 كالتدرجات كالكسرات كالفتحات كالتجاكيؼ كالنتكءات األقمشة في كالبركز التدكيؾ طريؽ عف كذلؾ

 ضعيفا يعتبر ألداء عمى تأثيرىا أف إال الرداء في محاطة الحميات ىذه أف مف كبالرغـ,  الحمزكنية
 مثؿ ليا الكظيفي األداء بجانب كحمية الزم في األساسية األجزاء بعض مياـ تستخدـ ككذلؾ, 

 أدائيا بجانب جمالي دكر ليا يككف الخياطة تقنية استخداـ إف كما,  كالمردات كاألساكر الياقات
 . الكظيفي
ضافة المختمفة بأنكاعو األبميؾ طريؽ عف كتتـ المضافة الزخرفة -ػجػ       المتنكعة الخامات كا 
 المممسي الثراء الجانب ىذا يضيؼ حيث نسجية غير أك نسجية خامات كانت سكاء,  الزم عمى
 . تصميـ ضكء في التنكع كيحقؽ لمزم
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 الزم مرتدم عمى تشكيشان  كيخمؽ االنتباه يشتت الحد عف الزائد الزخرفي التصميـ استخداـ ك     
 إيحاءات إعطاء عمى الزخرفي التصميـ كيعمؿ,  المالئمة كعدـ الجكدة بتفاكت انطباعان  كيعطي
  كالسعادة الفرح أك كالحيكية النشاط أك كالنعكمة باالسترخاء يكحي أك كاألبية كالثراء الرقة مثؿ فعالة
 لتحقيؽ كجسميان  كنفسيان  جماليان  التأثير بفرض كالمالبس لألقمشة المميزة الصفات ييضف كبذلؾ
 كأداءه الرداء استخداـ تحدد التي الزخارؼ مف أنكاعان  ىناؾ إف كما,  الرداء كظيفة في التكامؿ
 عمى الرداء يستخدـ أف أمكف كمما االختيار في بسيطان  الزخرفي التصميـ كاف ككمما الكظيفي
 . (Davis ,1980 )  متعددة كأماكف أكقات في كاإلكسسكرات المكمالت بعض مع كاسع نطاؽ

 :Sensory Design  الحسي التصميـ - ىػ
 كما السمع أك الرؤية في المتمثمة الحكاس خالؿ مف نستشعره الذم ىك الحسي التصميـ     
 مصمـ معيا يتفاعؿ التي األسطح أك المالمس أحد كالقماش الممس خالؿ مف استشعاره يمكف
 التي بالتجييزات كأيضان  غزلو كطريقة النسجي تركيبو باختالؼ مممسو في يختمؼ كىك,  األزياء
 كلكف كآخر مممس بيف الفرؽ إلدراؾ تكفي كحدىا البصر حاسة بأف القكؿ يمكف فال عميو تجرم
 أىـ مف المممس يعتبر كلذلؾ,  أيضان  الممس عف الناتج اإلحساس خالؿ مف اإلدراؾ يتأكد

 فعمى لمقماش كالرؤية الممس حاستي عمى العتماده األزياء تصميـ مجاؿ في التشكيمية العناصر
 النظر بمجرد مممسيما عمى نتعرؼ أف يمكف الممبد الصكؼ أك الناعـ الحرير:  المثاؿ سبيؿ
 الممس عف الناتج اإلحساس بيف يجمع خميط كىنا الممس خالؿ مف اإلدراؾ ىذا كيتأكد إلييما
 . معان  البصرم اإلدراؾ عف الناتج كذلؾ
 مف تتككف األقمشة إف حيث لممنسكج السطحي المممس في ىاـ دكر لو النسجي كالتركيب      
 التركيب حسب معيف بنظاـ" المحمة" تسمى عرضية خيكط مع تتعاشؽ" السدا" تسمى طكلية خيكط

 مممسية تأثيرات عدة تحمؿ كىي المنسكج سطح عمى مممسية تأثيرات لتعطي النسجي
(Davis,1980 ) . 

 :إلى الحسي التصميـ (1995,  أحمد)  ؼك يصن
 أف يمكف فمثالن  البصر حاسة كاستخداـ الرؤية عمى األكلى بالدرجة يعتمد الذم كىك:  المرئي - 1

 . أيضان  المكف خالؿ مف كاليدكء باالنسجاـ نحس كأيضان  األلكاف خالؿ مف كضجيجان  صخبان  نحس
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 مع بعضيا الخامات احتكاؾ عف الناتجة األصكات تمؾ التصميـ ىذا عف كينتج:  السمعي - 2
 عف الناتج أك اإلكسسكار عف الناتج الصكت أك الخشف المممس ذات كاألقمشة كالجمد بعض
 . الشمكاه أك كالتفتاة األقمشة بعض

 كالخشب الحرير عف يختمؼ فالصكؼ الممس خالؿ مف نستشعره الذم كىك:  المممسي - 3
 في كيؤثر الفناف إحساس في يؤثر القماش مممس أف فيو شؾ ال كمما,  المعادف عف يختمؼ
 بالممس محسكسان  المممس يككف أف بالضركرة كليس الخامة فيو ستستخدـ الذم الغرض تحديد
 أك النسجي التركيب أك النقكش أك المكف خالؿ مف بالنظر محسكسان  المممس يككف أف يمكف كلكف
 المعالجات أك عميو المضافة الخامات أك لمقماش المككنة الخيكط بـر أك كدرجتيا الممعة شكؿ

 . عميو أجريت التي التشكيمية
 القيـ إلى ننظر إننا: "  فيقكالف(  1985,  الحميـ كعبد رشداف)  مف كؿه  ذلؾ عمى كيؤكد     

 السطكح مممس ىي أيضان  السطحية القيـ كلكف اليد تحسو كما السطكح مممس أنيا عمى السطحية
 كأف ناعمة أك خشنة أنيا عمى المرئية السطكح لكصؼ ميالن  العقؿ في ألف,  العقؿ يحسيا كما
 الخشف المظير ذك كالسطح ساكنان  الناعـ المظير ذك السطح فيككف بالحركة الصفات ىذه يربط

 . متحركان  المضطرب
 عف أمكف كقد بو الخاص المميز كشكمو السطحية خصائصو لو القماش مف نكع كؿ إف     
 الخامة كسطح شكؿ عف مختمؼ سطحي كمممس شكؿ إضافة بالخامات التكليؼ أسمكب طريؽ

 المناسب التصميـ عمؿ طريؽ عف المجاؿ ىذا في كبيرة إمكانات لو التكليؼ أسمكب ألف األصمية
 لمخامة مممس مف كأكثر سطحي مظير مف كأكثر شكؿ مف أكثر يعطي أف يمكف بؿ لمقماش
 كالعريضة الرفيعة الكسرات مثؿ القماش عمى متنكعة تشكيالت ابتكار طريؽ عف الكاحدة

 مختمفة أماكف في الكشكشة أك بأنكاعيا الدرابييات أك المتكازية كغير كالمتكازية المنتيية كالكسرات
 . مسبقا المعد البيميسيو أك

 المعد القماش عمى تشكيميا ككذلؾ المناسبة الخامة اختيار ىك األمر في ما أىـ كلكف     
 عمى الخامة تؤثر حيث,  ممكف جمالي شكؿ كأعمى أفضؿ لتعطي المناسبة ريقةبالط لمتصميـ
 التشكؿ عمى تياكقدر "  القماش"  الخامة كخكاص طبيعة مف التأثير ىذا كيأتي النيائي التصميـ
 . المطمكب لمتصميـ
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 :  األزياء تصميم في المتبعة األساليب  - 1 – 2/5
 -: التصميـ اسكتش  -أ

 يعتمد حيث التصميـ لفكرة إلياـ كمصدر الطبيعية أك التاريخية المصادر عمى المصمـ يعتمد     
 الخاصة بإحساسو يقدميا العالمية المكضة اتجاىات مف مستكحاة فكرة عمى االسكتش رسـ عمى

 كما الفكرة ىذه تؤكد مستحدثة لكنية مجمكعة المصمـ يختار حيث,  حكاسو بجميع معيا كليتعايش
 التصميـ اسكتش كيكحي,  لمزم الظمي كالشكؿ البنائي ييكؿبال إليو تكحي التي األقمشة يختار

 أكضاع رسـ عمى اآليتي كاسند السطحي األقمشة كمظير المختمفة المكديالت رسـ عف بمعمكمات
 عمى التشكيؿ مف بداية التشغيؿ مراحؿ تسييؿ عمى التصميـ اسكتش كيعمؿ,  اإلنساني الجسـ

عداد المانيكاف  اسكتش كيعتبر التنفيذ لحيز العمؿ فريؽ مع التصميـ نقؿ بغرض الباتركف كا 
 التصميـ اسكتش كيعكس ، معيف لمكسـ المكضة اختيارفي  منتظمة مسجمة كسيمة التصميـ
 . ( 2111 ، إبراىيـ)  المعاصرة أك التاريخية الزمنيةالفترة  في السائر الحس

 
 استخداـ االسكتش في تصميـ األزياء ( 14 ) شكؿ

 -: المكضة مجالت مف التصميـ نقؿ - ب
 مف مأخكذ مكديؿ تنفيذ يتـ كفيو بالفعؿ يستخدـ أسمكب كلكنو ، بالكامؿ تصميمان  ليست كىي     
 قبؿ مف الطريقة ىذه إتباع كيمكف تغيير أك إضافات أم بدكف ىك كما المكضة مجالت إحدل

 . ( 2111 ، شكرم)  المبتدئيف
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 -: سابقة رؤية عف ناتج تصميـ - ج
 الحديثة بالمكضات ذىنو يشبع كلكنو ، اآلخريف أفكار نقؿ بمجرد يرضى ال المبدع فالشخص     
 يتبع ما ضكء كعمى ، خارجي كشكؿ كأقمشة ألكاف مف تفاصيميا بكؿ خطكطيا دائمان  خيالو كفي
 في كيبدؿ يغير التصميـ أثناء في أنو إال ، المكضة مجالت مف النقؿ مف كنكع التصميـ يبدأ بو

 يككف قد أنو مف بالرغـ النيائي التصميـ فإف كلذلؾ كشخصيتو ذكقو مع يتناسب بما التصميـ
 اآلخريف أفكار تبني أم(  تبني أك تطكيع)  أسمكب يعتبر أنو إال األصمي لمتصميـ انعكاس

 Hill،1982)  جديد تصميـ إلى الشخصية لتجاربو كتبعان  المصمـ نظر كجية مف كتطكيعيا

house )  . 

 
 التصميـ ناتج عف رؤية سابقة أسمكب (  15)   شكؿ

 
 -: ذاتية رؤية عف ناتج تصميـ - د

 المكديؿ تفاصيؿ كؿ الرسـ يظير أف كيجب ، الكرؽ عمى التصميـ أك المكديؿ رسـ فييا يتـ     
 . ( Patrice ، 1991)  بسيكلة تنفيذه خطكات يترجـ أف يجب كذلؾ المصمـ يراىا كما
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 التصميـ ناتج عف رؤية ذاتية أسمكب(  16)   شكؿ

 -( : الصناعي الجسـ)  المانيكاف عمى التصميـ - ىػ
 إلى لمكصكؿ المصمـ إلياـ مصدر ىك الذم القماش مع التعامؿ كيفية عف عبارة ىك      

 كالقماش التصميـ بيف كامؿ انسجاـ إلى التكصؿ يمكف األسمكب ىذا خالؿ كمف األمثؿ التصميـ
 . ( 2111 ، مؤمف)  الزم سيرتديو الذم الجسـ كبيف

 أنكاع أرقى مف تعد كما األزياء تصميـ في المستخدمة الطرؽ مف الطريقة ىذه كتعتبر       
 مباشرة تشكيميا كمحاكلة كالقماش الخامة دراسة عمى فييا المصمـ يعتمد حيث كأدقيا التصميـ

   حيث مف الخامة طبيعة مع تتناسب كالتي ذىنو في التي األفكار كترجمة الصناعي الجسـ عمى
 مف كؿ بيف العالقة بتنظيـ يقكـ المصمـ أف أم(  كالزخارؼ ، كالسمؾ ، الميكنة ، المركنة) 

 . ( 2113 ، مرغالني)  يرتديو الذم الشخص كبيف ، كالتصميـ القماش
 تذكؽ ك فني حس الى تحتاج التي التشكيمية الفنكف أحد المانيكاف عمى التصميـ يعتبر          

 شكؿ في الفنية اإلبداعات عف لمتعبير األقمشة خامات باستخداـ التخيؿ عمى قدرة ك,  جمالي
 بدكف مباشرة المانيكاف عمى القماش تشكيؿ يتـ فيو ك,  األزياء تصميـ أساليب أحد فيك,  األزياء
 أك,  المصمـ إلياـ مصدر ىي الخامة تككف الحالة ىذه في ك,  التصميـ فكرة تتضح حتى قص
 باستخداـ المانيكاف عمى المصمـ ذىف في معينة فكرة بتنفيذ المانيكاف عمى التصميـ يككف قد

 بحرية اإلبداع ك الفنية الممسات ك الخالقة التعبيرات إبراز لممصمـ يتيح أسمكب ىك ك,  الدمكر
 . (  2111,  شكرم)   التعبير في تامة
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,  مكىكب لفناف يحتاج متميز فني عمؿ ىك المانيكاف عمى التشكيؿ ك التصميـ إف ك
 أنكاعيا بكافة األقمشة تطكيع عمى القدرة في تتمثؿ,  الخبرة ك الكفاءة مف عالية درجة لديو يتكافر
 المانيكاف عمى التشكيؿ كفناف,  األبعاد الثالثي البشرم لمجسـ الالنيائية لألشكاؿ الكامؿ تفيمو مع
 الخاـ مادتو مستخدما الخاصة كقدرتو الذاتية كرغباتو إيقاعاتو نغمة المجتمع مف يستشؼ الذم ىك
 . ( 2111,  شكرم)  التعبير في كأصالة بتمقائية الفني إنتاجو خالليا مف ليحقؽ(  األقمشة) 

 فكرة أك لتصميـ المطمكب المظير الى لمكصكؿ القماش مع التعامؿ كيفية يعني ىك كأيضا      
 قماش أك بالدمكر,  مباشرة البشرم الجسـ أك المانيكاف عمى بالتشكيؿ يقكـ مف خياؿ في معينة
 كالخصائص,  الجسـ شكؿ ك,  كالقماش التصميـ بيف كامؿ انسجاـ الى لمتكصؿ النيائي الزم

 . (Hillhouse  ,1982 )  لممصمـ متعة يعتبر التشكيؿ خالؿ مف فالتصميـ ك لممصمـ الفردية
 المحكر الخامة تمعب التي الفنية العمميات مف المانيكاف عمى المباشر التصميـ يعتبر ك      

 فكرة بيف التكافؽ لتحقيؽ بيا يستياف ال خطكة يعد التصميـ مف نكع فيذا لذا,  خالليا الرئيسي
 ناحيةال مف الخامة تمؾ ك,  المانيكاف جسـ تبيف ناحية مف اقتباس كمصدر الخامة ك التصميـ

 بطريقة تكضح التي الدقيقة التخصصية األساليب مف المانيكاف عمى تصميـال أسمكبك  خرلاأل
      . الكرؽ عمى التصميـ في كما,  بالخياؿ االستعانة دكف المقترح التصميـ شكؿ ك أبعاد مباشره

  . ( 2115,  عمي) 
عداد تصميـ في المستخدمة األساليب أحد المانيكاف عمى التصميـ أسمكبكما أف         النماذج كا 
 لعمؿ أسمكب كىك , الراقية الحياكة مجاؿ أك الصناعة مجاؿ في سكاء,  المالبس لتنفيذ الالزمة

 عممية كتعد,  الكرقية النماذج طريؽ عف تنفيذىا يصعب قد مميز طابع ذات مركبة تصميمات
 كاألداء(  القدرة)  العقمي األداء بيف تجمع التي التشكيمية الفنكف أحد المانيكاف عمى التشكيؿ
 التصميـ كتأثير شكؿ عمى لمكصكؿ المختمفة الخامات تطكير خالليا كيتـ(  الميارة)  الحركي
 .(  ـ1989 ، أحمد)  التصميمات مف العديد إلبتكار الفرصة تتيح كىي لو نمكذج عمؿ المراد

 يمكف كما الفريدة التصميمات تقنيات مف يعد التشكيؿ إف(  Armstrong 2005)  كترل       
 خالؿ مف بو كالتالعب بالتشكيؿ القماش عمى يعتمد الذم التصميـ أنكاع مف الكحيد النكع اعتباره

 . األبعاد ثالثية صيغة إلى التصميـ نسخ يتـ حتى الماىرة األيدم ذم المصمميف
 مادة كالخامة الجسـ مف تتخذ,  فنية فكرية عممية المانيكاف عمى التصميـ عممية كيعد     

 مف كاؼ بكضكح تصكيرىا يصعب التي األفكار يبمكر فيك , المصمـ ىدؼ فييا يتبمكر تشكيمية
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 المظير كيحدد , لمتصميـ المالئمة الخامات اختيار في كيساعد , الكرؽ عمى التصميـ خالؿ
 مصدر ىك المانيكاف أف ىك إنكاره يجب ال كما,  مسبقان  استبداليا ككيفية الممبسية لمقطعة النيائي

 تتالعب أف الماىرة لميد يسمح فيك التصميمات مف العدد ابتكار إلى المصمـ يقكد ذاتو حد في
 التأثيرات أفضؿ ليا كتتخير الخامة اليد تمؾ عفتطك  الجسد مقكمات تحكمو ممعب في بالخامات
 . ( 2119 ، الشريؼ)  دقيؽ بشكؿ الجسـ منحنيات مع لتتالءـ الالزمة
 , المسطح التصميـ مف كدقة سيكلة أكثر يعد المانيكاف عمى التصميـ أف الباحثة ترلك         
 كمبتكرة رائعة أزياء لينتج معو التي كالخامات باألفكار كيتالعب بخيالو يتسع أف لممصمـ كيمكف
 . ككؿ األزياء تصميـ كفي الحياة في كنظرتو خبراتو مف ناتجة تككف
 بالطرؽ مشكمة حؿ في المانيكاف عمى اإلبداع أساليب أف(  2119 ، الشريؼ ) ترل ك      
 : التالية

 .كالتفكير لإلبداع كاضح رئيسي ىدؼ تحديد:  التحديد - 1
 . جديد إبداع عمى لمحصكؿ أكثر أك عنصريف دمج أم:  الدمج - 2

 . التصميـ مف كاحد عنصر أك جزء أم حذؼ أم:  الحذؼ - 3

 تحديد)  مثؿ الجديد الكتشاؼ التشكيؿ في المعتادة األساليب قمب أم:  بالمقمكب التفكير - 4
ذا(  التصميـ ثـ القماش أمتار)  ستصبح الجممة انقمبت كاف القماش أمتار ثـ كمف التصميـ  كا 

 مف محدكدة كمية في كحصره ، التصميـ عمى لديو ما يكفر سكؼ الفكرة ىذه المصمـ طبؽ
 .متشكيؿل طريقة كذا كيبتكر القماش

 ؟ النتيجة ستككف كماذا  ؟111 ككذا كذا حدث لك ماذا يفترض أف:  الفرضيات ككضع التحديد

 ؟؟ كالفتح القفؿ غير ستةلمسك  االستخدامات مف محدد غير عدد يكجد مثؿ:  أخرل استخدامات
 . كىكذا

 األمكر نحك تفكيره يكجيو الذم ىك الذكي كالمبدع ، المبدع التفكير عمى قيكد يكجد ال حيث     
يجاد لتطكيرىا سعيان  كاألزمات كاألشياء  . لمتطبيؽ قابمة جديدة حمكؿ كا 
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 شكؿ الجسـ الصناعي ) المانيكاف ( ( 17 ) شكؿ

 -: اآللي بالحاسب التصميـ - ك

 تساعد التي المتعددة بإمكانياتو يتسـ الذم ك,  الحديث العصر انجازات أحد الكمبيكتر يعد    
 تطكيرا أحدث ك المختمفة المجاالت مف كثير في أساسيا دكرا لعب قد ك التقدـ ك النمك عمى
 في عالية كفاءة أثبت ك المتقدمة الدكؿ في األخيرة اآلكنة في استخدامو شاع قد ك,  جذريا
 . ( 2115,  يسرم)   الفنية ك العممية المجاالت كافة

 القرف مف الخمسينات منذ اآللي الحاسب استخداـ عمى القائـ الفف حركة ظيرت قد ك       
 لمغاية بسيط اآللي الحاسب باستخداـ االلكتركني ك اليدكم الرسـ بيف الفرؽ أف حيث,  الماضي

 يعتبر ك,  معيف ببرنامج التغذية طريؽ عف يتـ الحاسب باستخداـ الفف حالة في انو حيث, 
 التي الرسكمات إف ك,  التكنكلكجيا ك الفف بيف الركابط أىـ أحدث أحد الحاسب عمى القائـ الفف
 منيـ عديدة تخصصات في يعممكف كثيريف عمؿ نتاج ىي اآللي الحاسب باستخداـ إنتاجيا يتـ

 باستخداـ تنفذ التي الرسكـ أسطح ك محيطات ك,  اآللي الحاسب مع التعامؿ يجيدكف فنانكف
 .(  Reichardt  ,1971)  الجياز ىذا

 عمى حديثة ظاىرة المالبس إنتاج ك النسيج صناعات مجاؿ في الحاسب دخكؿ يعتبر ك     
 في يككف أف لممنتج فرصة يعطي إنتاجيا في المتقدمة التكنكلكجيا استخداـ ك,  العمكـ كجو

 األساليب إعداد مرحمة تتطمبيا التي الضركرية األساسية المتطمبات أىـ مف ك المنافسيف مقدمة
 أعمى تحقؽ التي ك المتقدمة التكنكلكجية األساليب اختيار,  لإلنتاج التكنكلكجية الطرؽ ك
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,  المساعدة المكاد ك األكلية المكاد استيالؾ مف معدؿ أقؿ ك اإلنتاجية مف ممكف مستكل
 الحاسب يدخؿ ك,  المعيب اإلنتاج عمى اإلمكاف قدر القضاء ك لمسمع العالية الجكدة لتحقيؽ

 ىذه تسمى ك(  clothing product design)  المالبس انتاج ك التصميـ عمميات في
 ىذا إف ك(  dedicated computer systems)  المخصصة الحكاسب أنظمة الحكاسب

 في معيف بمجاؿ المرتبطة الخاصة الكظائؼ مف كمجمكعة تعمؿ األنظمة ىذه أف يعني
 ك/  الحاسب بمساعدة التصميـ ىك عاـ مسمى تحت جاءت ثـ.  المالبس تصنيع ك تصميـ
( ,           CAM , CAD  ( )Computer Aided Design)  الحاسب بمساعدة التصنيع

 (Computer Aided Manufacturing)   (2111,  رزؽ ) . 
 ىك كالنسيج كاألزياء كالمكضة المالبس صناعة في اآللي الحاسب استخداـ ىدؼ إف      
 سكاء المستمر كاالبتكار اإلبداع مف تمكف التي,  اإلبتكارية كالخصائص الميزات إيجاد

ف , لممكضة المسكقيف أك لممصمميف  يجسد بؿ يعبر أف المصمـ ليساعد جاء الكمبيكتر كا 
(  الكاد)  مثؿ عديدة برامج ظير حيث , طكيؿ كقت في يدكيان  عمميا مف يمؿ كاف لمذم أفكاره

  CAD (  الكاـ)  كCAM فكتكشكب األكدكبي كبرنامج  (Adobe Photoshop )، 
 في أنو حيث أعماليـ إعداد في المصمميف مف كثير ساعد كالتمكيف الرسـ برامج كاستخداـ

 األزياء مصمـ فعمى , المالبس برسـ الخاصة التفاصيؿ لعرض الحاسب يستخدـ الحالي الكقت
 الفكرم إنتاجو زيارة عمى لتساعده يمارسيا أف كعميو متطكرة تكنكلكجيا مف عصره يكاكب أف

 كليشبع يفكالمستيمك المنتجيف قبؿ مف اإلنتاج عمى الطمب كفي الزيادة مع متمشيان  ، كاإلبداعي
 . ( 2116 ، فاضؿ)  المختمفة األفكار ذات التصميمات مف بالعديد رغبتيـ

 
 اآللي ( تصميـ األزياء باستخداـ الحاسب 18شكؿ ) 
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 : األزياء تصميم في المتبع التصميمي االتجاه 2/6
 كأدكات خامات إطار في يتـ كىادؼ مسبؽ تصكر كضع الزم تصميـ في التفكير يتطمب      
 : يمي كما األساس أركانو كتككف مناسبة بتكنكلكجية كينفذ
 كمسايرتو ألجميا المصمـ بالكظيفة كعالقتو الشكؿ نحك العامة الفكرة تككيف - 1 - 2/6     

 . كالكقت المجتمع في السائدة المكضة لخطكط
 أك الفكرة لتحقيؽ كاإلكسسكارات الزم كمكمالت المساعدة كالمكاد الخامات تحديد -2 - 2/6     
 ذلؾ كيتطمب الجيد التطكر مع يتناسب بما الفكرة في تعديالت إجراء إك الفكرة في تعديالت إجراء
 . متنكعة خامات بيف تكليفان  عادة

 يمر كقد اإلخراج كمتطمبات المناسبة التقنيات كاختيار المكديؿ تنفيذ مرحمة - 3 – 2/6     
 . المتاحة كالتكنكلكجية كاآلالت األدكات حسب بتعديالت

صدار كتقييمو الزم انتياء مرحمة - 4 – 2/6        مراعاة مع كالكظيفية الجمالية األحكاـ كا 
 . الجكدة عامؿ

 كىيئتو التصميـ شكؿ:  مف كؿ بيف تفاعؿ نتاج األزياء في الخامات تكليؼ يعتبرك       
 تككف ال العناصر كىذه ككظيفية تعبيرية جكانب مف بيا يرتبط كما التشكيؿ كطريقة مادتو كطبيعة

 . بينيما المتبادلة الفنية العالقات كحدة إطار في إال قيمة ليا
 التصميـ مف كؿ يتكافؽ أف يجب حيث أساسية عناصر ثالثة إلى التصميمي االتجاه كيقسـ     

 : ( 2116 , كآخركف جكدة)  لو كالكظيفي البنائي التصميـ مف كؿ مع لمزم الجمالي
 . ( العناصر تكزيع ، التصميمي الييكؿ ، التصميـ بنائية)  التشكيؿ أساليب -2/6/1
 . ( التصميـ أساسيات ، التصميـ عناصر)  التشكيؿ رعناص -2/6/2 

 . ( خامات ، تقنيات)  التنفيذ أسمكب -2/6/3

 : التشكيل أساليب  - 2/6/1
 : التصميمي الييكل - 1 -2/6/1  

 الييكؿ إلى باإلضافة كالرئيسة العامة الخطكط أم نفسو لمزم التصميمي الييكؿ بو كيقصد     
 التي لمتصميـ المساعدة الخطكط أك الشبكية شكؿ أم الزم منو صنع الذم لممنسكج التصميمي

 الطبيعي كمف العمؿ في الشركع قبؿ لمتصميـ الكمي لمنظاـ مسبقان  تصكران  لتعطيو المصمـ يحددىا
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 كعدد ككؿ لمتصميـ التقديرية الحركة كيفيات يحدد عاـ تخطيط شكؿ في المختار النظاـ يأتي أف
 لتككف مبدئية بخطكط العاـ النسؽ تحديد يتـ العناصر لطبيعة كتبعان  إظيارىا المراد التنفيذ عمميات

 بمثابة يعد المبدئي كالتخطيط المختارة كالكيفيات لمعمميات تبعان  العناصر تكزيع ضكئو يتـ دليال
 بسمارؾ)  العناصر بيف الجزئية العالقات إطارىا في تعمؿ كالتي لمتصميـ الرئيسة لممحاكر تحديد

 مع اتفاقو خالؿ مف لمزم خارجيان  شكالن  أك ىيكالن  يعطي أف األزياء مصمـ كيحاكؿ(  1992,
 : ( Sptllan  ,1994 ) كىي( 19) رقـ بشكؿ المكضحة المرأة جسـ تقسيـ أنماط

 األنبكبي أك المستقيـ -ب                             المقمكب المثمث -أ
 المنحرؼ شبو أك الزكايا ذك الكمثرم -د               ( المعيف)  الناعـ األنبكبي -ج
 الزجاجية الساعة -ك    (   البيضاكم)  االستدارات ذك ثرمالكم -ىػ

 مف لمزم التصميمي الييكؿ مع المطرز أك المنسكج أك المطبكع التصميـ يتفؽ أف بد كال     
 تتآلؼ حيث الصالبة أك الميكنة أك االمتداد أك الخطكط في االنبساط أك الحجمية المظاىر حيث

 . آلخر جزء مف كالسيؿ المنطقي االنتقاؿ كيفية مع المفردات كتتناسؽ الكمي الشكؿ مع األجزاء

 
 المكضحة المرأة جسـ تقسيـ أنماط (19) رقـ شكؿ
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 : التصميمي البناء - 2 – 2/6/1
 كمممس كمساحة كخط نقطة مف)  التصميـ عناصر استغالؿ كيفية التصميمي بالبناء يقصد     
يقاع كتكازف كحدة مف)  لمتصميـ الجمالية األسس مع(  كلكف  لبناء(  كحركة كتناسب كتنكع كا 

 البصرم التنظيـ عمى تعتمد التصميـ كعممية اإلبصار لحاسة جماليان  كمثير اإلنشاء جيد تصميـ
 فييا يراعي بحيث التراث أك الطبيعة عناصر مف المستكحاة كالمالمس كاأللكاف كالخطكط لألشكاؿ
 . الكحدة يحقؽ بما بينيا التنسيؽ المصمـ
 المتنكعة القكل فيو تتناسؽ الذم لمتصميـ البنائي النظاـ كحدة إلى يصؿ أف يحاكؿ كالمصمـ     

 كاألشكاؿ الخطكط بيف الترابط مف حالة أقصى بمكغ مع لمزم الكظيفي كالتكامؿ لمعناصر
 الجمالي التصميـ أشكاؿ أك كالخارجية الداخمية الزم شكاؿك أ خطكط كانت سكاءن ,  المستخدمة
 حيث مف التصميمي لمبناء الحركية الطاقات في تكازف إلى يؤدم مما فاعميتيا باختالؼ لممنسكج

 طريؽ عف كاألشكاؿ العناصر بيف إنشائية عالقات إيجاد مع ، األلكاف ، المساحات ، الخطكط: 
,  كالتصغير كالتكبير كالتداخؿ كالشفافية كالتراكب كالتماس كالتجاكر كاإلضافة الحذؼ:  عمميات
 مف يتأكد أك يظير ما عمى التأثير يمكف خالليا فمف التصميـ لو المعد الجسـ مع تتناسب بحيث
 تأثيرىا ككيفية المنشأة العالقة في الطاقات ىذه فاعميات عمى كبالتالي شكؿ أك عنصر كؿ طاقات
 . الزم عمى

 : العناصر توزيع -3 - 2/6/1
 الزخرفي التصميـ عمييا يقكـ مرحمة أىـ التصميمي الييكؿ عمى العناصر تكزيع يعتبر

 التصميـ كتحديد إبراز في التشكيؿ عناصر تشترؾ حيث,  التصميـ بنائية لتحديد أساسيان  كجزءان 
 منو سعيان  التصميـ في كالكظيفية الجمالية الجكانب بتحقيؽ المصمـ يقكـ ذلؾ عمى كبناءن ,  النيائي
 تكليفات مف بو يرتبط كما الزم تصميـ أف كنجد,  العناصر ىذه إضافة مف الغرض لتحقيؽ
 تنفيذية كأدكات كمكاد عناصر مع يتعامؿ فالمصمـ مقعد تصميـ عف يختمؼ لو مجممة لخامات
 شكؿ تحدد أخرل عناصر مف بيا يرتبط كما المصمـ لمشكؿ الكظيفية الناحية إلى باإلضافة
 تذكقيا يمكف الجمالية أفكاره إلى المصمـ بيا يصؿ التي الصياغة أف كيالحظ التصميـ كىدؼ

 مف إدراكو يمكف تنظيـ إلنتاج كالفراغات الييئات كيككف يؤلؼ فيك,  كالمشاىد األمكنة باختالؼ
 عف بعيدان  كمقنعان  مثيران  التصميـ فيصبح منطقيان  ترابطان  مترابطة تككينات في العناصر تكزيع خالؿ
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 الطابع إحداث عكامؿ أىـ ىما المكضكع عناصر بيف كالتأليؼ كالتنظيـ فالتكزيع التقميدية األفكار
 .(  2114) الشريؼ ,  خبرة ألم الجمالي

 : الجمالية وأسسو التشكيل عناصر - 2/6/2
 لذات مميزة جمالية قيـ عنيا فيتكلد سكيان  ترتبط عناصر مجمكعة مف الفني العمؿ يتألؼ      
 نابع قكاـ كالكحدة المختمفة أجزائو كترابط كحدتو في األخرل األعماؿ عف تميزه التي كىي العمؿ
 . المممس المساحة الخط النقطة في القكـ ىذا كيتمثؿ كالتراث كالطبيعة عدة مصادر مف

 عناصر كسميت المصمـ الفناف يستخدميا التي الشكؿ لغة مفردات التشكيمية العناصر كتعد      
 كالتكحد كالتآلؼ لالندماج كقابميتيا مرنة ىيئة أم اتخاذ في المرنة إمكاناتيا إلى نسبة التشكيؿ
 إلى التشكيمية المفردات أك العناصر كتؤدم,  الفني لمعمؿ كميان  شكالن  لتككف بعض مع بعضيا
 التصميـ مسطح عمى العناصر ىذه بكضع يرتبط جماليان  دكران  التشكيمي البناء في كظيفتيا جانب

 الجمالي اليدؼ كتمثؿ الفنية القيـ مختمؼ تحقؽ ك, عناصر مف يجاكرىا بما المتبادلة كعالقاتيا
 المصمـ العمؿ مف كالكظيفي الجمالي الغرض تعكس بصكرة تحقيقو الفناف يحاكؿ الذم الرئيسي
 التصميمية األسس ىذه تحقؽ التي,  كاألساليب الصكر تتعدد التعبيرية كفرديتو بذاتيتو محمالن 
 أك الفكرية الرسالة تكصؿ التي بالصكرة مراعاتيا المصمـ مف تتطمب كيفيات منيا لكؿ إف بحيث

 . ( 1998,  شكقي)  العمؿ يؤدييا التي الجمالية
 التخطيط عممية في يساعده جيدان  إدراكان  ليا الفناف إدراؾ فإف العناصر ىذه كانت كميما      
 المصمميف أعماؿ تقدير كفي كتطكيره تصميمو تقييـ في يساعده كما طيعان  سيالن  عممو كيجعؿ
 لتأثير الذاتي كتقييمو رؤيتو حدكد خارج مف الفناف عمى تفرض ثابتة قكانيف تكجد كال,  كتذكقيا
 تفكيره في ثبات كبدكف مرنة العناصر ىذه تظؿ ليذا بعض عمى بعضيا الفني عممو عناصر

 . ( 1991,  دسكقي)  النيائية أكضاعيا استقرار عمى بنفسو يحكـ حتى

 : التنفيذ أسموب  - 2/6/3
 منتج إلى أك مكديؿ إلى األفكار لترجمة المستخدمة كالطرؽ التقنيات التنفيذ بأسمكب كنعني      
 الخامات تحديد يتـ كما إلنتاجو األساسية كالخطكط لو الفنية المكاصفات كضع بعد متكامؿ
 : كالجمالية النفعية الناحية مف لو صكرة أحسف في المنتج تحقيؽ مف تمكف التي الالزمة
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 : الخامات - 1 – 2/6/3
 الخامات نكعيات تتناسب حيث المقترح الزم شكؿ في رئيسيان  دكران  كتنكعيا الخامات تمعب      

 Raw األكلية المادة)  تعني المغكم مفيكميا في كالخامة"  لمممبس المتنكعة كالكظائؼ

material )أف قبؿ المادة إنيا بمعنى كالتشغيؿ التشكيؿ عمميات عمييا تجر لـ التي الخامة أم 
 . ( 1981, الحديثة الحضارة ألفاظ معجـ)  " تعالج
 طبيعية خامات كانت سكاء الفناف يد ليا تمتد أف قبؿ الخاـ المادة:  ىي فالخامة ىذا كعمى      

 رسالتو بيا ينقؿ لمفناف كسيط أك مفردة إلى األصمي كيانيا مف الخامة تخرج كبذلؾ مصنعة أك
 . ( 1998,   صالح)  المشاىديف لجميكر
 مف العديد عمى الخامات لتكليؼ التشكيمية اإلمكانات باستخداـ األزياء تصميـ كيعتمد      

 التصميـ متطمبات تحدده لما طبقان  بينيا فيما لمتكفيؽ دائمان  المصمـ يسعى التي المختمفة الخامات
 التي الخطكات أكلى يعتبر لمتصميـ المناسبة الخامات لنكعية المصمـ إدراؾ أف فيو شؾ ال كمما
 . إليو يسعى الذم اليدؼ تحقيؽ مف تمكنو
 المرئية كغير المرئية المممسية بخكاصيا تكحي فقد لإللياـ لو نياية ال مصدر فالخامات     
 كانت فكمما لمتعبير أداة تككف كبذلؾ عديدة بابتكارات الجمالية التشكيمية إمكاناتيا ككذلؾ

 , سككت)  الحقيقية التخيالت ىي كىذه التخيمية األفكار زادت كثيرة الخامة عف المعمكمات
 حتى يستخدميا التي الخامات كطبيعة إمكانيات يتفيـ أف األزياء مصمـ فعمى كليذا(  1981
 الفناف عند المحسكس العنصر ىي فالخامة التنفيذ عند يقاس الذم تصميمو إنجاح مف يتمكف
 ستكليتر ) خاكيان  ىزيالن  العمؿ يككف كبدكنيا جسمو أك العيني جكىره الفني لمعمؿ بالنسبة كىي

,1981 ) . 
 ينفذىا سكؼ التي أفكاره تكالد عمى تساعده كذىنية نفسية حاالت المصمـ في تثير كالخامات     
 عف تميزىا بيا خاصة كجمالية تشكيمية إمكانات مادة فمكؿ المصمـ الشكؿ مع مالئمتيا مراعيان 
  . التشكيؿ في كطكاعيتيا سيكلتيا حيث مف غيرىا
 كالتدريب الممارسة طريؽ عف كمي كياف في كيربطيا معيا يتعايش أف المصمـ عمى كينبغي     

 كتنكع تطكر ساعد حيث مستحدثة تشكيمية كمعالجات إمكانات منيا يستخمص لكي كالتجريب
 .  المختمفة اإلبتكارية األفكار كاكتشاؼ إبراز عمى كالمكاد الخامات
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 : التقنية - 2 - 2/6/3
 خبرة ذا يككف أف فيجب تصميمو تنفيذ في كاالقتصادية المناسبة التكنكلكجيا المصمـ يختار     

 ال إمكانات أيضان  األدكات ليذه ألف يستعمميا خامة لكؿ تستخدـ التي األدكات كأنكاع بالتقنيات
 . ( 2114,  الشريؼ)   خامة أم مع تتفؽ
 ك ىذه بعض األمثمة لتقنيات مختمفة ك مبتكرة مستخدمة في تصميـ األزياء :    
بدراسة أىمية تطكير فف األبميؾ في طريقة التنفيذ بإدخاؿ تقنيات (  2117قامت ) صباغ ,      

دمجيا بأساليب ,  مف البقايا المستيمكةاستغالؿ الخامات النسجية المتكفرة بالبيئة و , ك مختمفة عمي
جديدة كاستخداـ الطريقة العممية المتمثمة في نظرية جيمفكرد بيدؼ الكصكؿ إلى حمكؿ كمداخؿ 
مبتكرة لتصميـ األزياء عف طريؽ التفكير المتشعب باالعتماد عمى فف األبميؾ كجزء أساسي في 

 األخرلمفة بدمج الخامات النسجية كالخامات تحقيؽ االستفادة مف بقايا األقمشة المختـ, ك التصمي
 إلعطاء تأثيرات مممسية ك تشكيالت متنكعة . 

الفنية المختارة قبؿ تطبيقيا عمى التصميـ لفيـ  األعماؿقامت بتحميؿ (  2117أما) منشي ,      
المقترحة  ءاألزياالمتناسبة مع تصميـ  األجزاء الختيارالجانب البنائية ك المكنية في العمؿ الفني , 

بالتصكير الرقمي اك الكتيبات اك بتكزيع  أكالفنية مف قبؿ الفنانيف  األعماؿك تـ جمع صكر 
 استمارات تحتكم عمى معمكمات عف الفناف ك العمؿ الفني .

الخرز الممكف بأنكاعو , ك قامت  إضافةك  األقمشةك تمت دراسة الخامات النسجية مف      
ك  األصالةالمقترحة تشمؿ الثياب الشعبية التي تجمع بيف  األزياءالباحثة بتصميـ مجمكعة مف 

 الحداثة , بمكزات , بنطمكنات , جكنالت , فساتيف , ك مالبس نكـ مراعية التالي :
 متنكعة مف القطاع الذىبي  أشكاؿاستنباط  – أ

 ك عناصر التصميـ  أسسدراسة  – ب
 التحميؿ البنائي ألعماؿ الفنانيف السعكدييف  – ج
المستخدمة في  األدكات( النسجية ك الغير نسجية ك  األقمشةدراسة امكانيات الخامة )  – د

 الدراسة التطبيقية .  
 المقترحة  األزياءتصميـ  – ىػ

مجاؿ  إثراءك الفف التشكيمي السعكدم ك  األزياءالباحثة العالقة بيف تصميـ  أبرزت أخيراك       
 أسسالفنانيف السعكدييف ك تكصيفيا كفؽ  أعماؿبالجانب الجمالية مف خالؿ  األزياءتصميـ 
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 إخراجياك تنفيذ التصميمات ك تكليؼ الخامات ك  اآلليعممية عف طريؽ استخداـ الحاسب 
 .بصكرة مبدعة 

 : ( 2117) العيدركس , قامت  كأيضا      
تصميـ الزم  إثراءاستخداـ القطع المككنة لمحمي التقميدية في مجاؿ التجريب يسيـ في  – أ     

 .الكاحد 
قائمة عمى نظريات التفكير  ابتكاريويساىـ في انتاج تصميمات  اآللياستخداـ الحاسب  – ب    

 , يركز في انتاج تصميمات مختمفة مف تصميـ الزم الكاحد بطرؽ ك معالجات مختمفة .
تجميعيا في تصاميـ جديدة ك  إعادةتأثير الحمي الجميمة عف طريؽ تفكيكيا ك  إبراز – ػج    

 مف تصميـ الزم الكاحد . األصالةة ك مبتكرة تمتاز بالحداث
دراسة خامات الجمكد المختمفة ك طرؽ زخرفتيا (  ب 2116,  عبد اليادم)  كقامت

صناعة الجمكد مرت  إفث تبيف الباحثة , حي األزياءإلضافة مفيكـ جديد في مجاؿ تصميـ 
 بمراحؿ ك تطكرات ىائمة : 

التشكيمية  اإلمكاناتعمؿ مجمكعة مف التجارب لمتعرؼ عمى  أساسقامت الدراسة عمى  - أ     
 لمخامة .

مف التصميمات بخامة الجمد المتنكعة مف خالؿ استثمار ك تكظيؼ  مجمكعةتنفيذ   - ب    
صائصيا الطبيعية ك الجمالية مف خط ك لكف ك مممس بأساليب ك طرؽ التشكيمية ك خ إمكاناتيا

 فنية مبتكرة لطبيعة كؿ خامة .
التصميمات حيث تختمؼ درجة التسطيح ك التجسيـ بيف كؿ تصميـ  إشكاؿكما تنكعت   - ػج    

    . التصميـ ك الخامات المككنة لو أجزاءتبعا لمدل بركز 
ك عمى ذلؾ استفادت الباحثة مف بعض ىذه الدراسات السابقة في تحقيؽ فركض البحث       

 أسسدراسة الخامات النسجية ك عناصر ك المذككرة سابقا مف حيث االستفادة مف فف األبميؾ ك 
التصميـ , ك أيضا التجريب في إثراء التصميـ ك أخيرا التعرؼ عمى اإلمكانات التشكيمية لمخامة 

 تكظيفيا في تصاميـ مبتكرة بأساليب فنية ك مبتكرة تناسب طبيعة الخامات نفسيا . المكجكدة ك
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 : الخامات 3/1
 كعميو,  الفني لمعمؿ تأديتو أثناء التشكيمي الفناف كيطكعيا يستخدميا التي األداة ىي الخامة

 كأف,  تخصصو مجاؿ في التكنكلكجية المعركفة التشكيؿ فناف لدل تتكفر أف األىمية مف فإنو
 مقكمات مع كالمكازنة االختيار دقة مف يتمكف حتى التطبيقية خبرتو مع المعمكمات تمؾ تمتزج

 . (1996,  عميش)   التصميـ
,  المرئية كغير المرئية المممسية بخكاصيا تكحي فقد لإللياـ لو نياية ال مصدر كالخامة     
 كانت فكمما لمتعبير أداة تككف كبذلؾ عديدة بابتكارات الجمالية التشكيمية إمكاناتيا ككذلؾ

 ـ1981 ، سككت)  الحقيقية التخيالت كىذه التخيمية األفكار زادت كثيرة الخامة عف المعمكمات
) . 

 معرفتو اتسعت فكمما,  المصمـ الشكؿ بناء في استخداميا طرؽ ك الخامات طبيعة تحدد     
 اإلنتاج عمى قدرتو ك التخيمية أفكاره ازدياد إلى ذلؾ يؤدم معالجتيا طرؽ ك الخامة بإمكانيات

 إللياـ نيائي ال مصدر فالخامات,  منيا تنتج التي شكاؿاأل نكعية عمى الخامة كتسيطر , 
 لمفناف األخرل صفاتيا ك السطحية قيمتيا ك التصميمات ألكاف تكحي فقد,  الحساس الفناف

 . ( 2115,  شكقي)  التصميـ في عديدة ابتكارات
 عمى التصميـ مف بكثير أفضؿ انطباعا ك جكا المصمـ يعطي بالخامة التصميـ ك       
 أثناء تقميدية غير كثيرة أفكارا إلعطائو انسداليا ك الخامة انسياب عمى يعمؿ ألنو,  الكرؽ
 ك الخاص بطابعو ك التصميـ باتزاف يشعر أف المصمـ عمى السيؿ فمف,  التشكيؿ عممية

 عمى تصميميا طريؽ عف ذلؾ ك  يرتدييا إنساف عمى ك أمامو أنيا لك كما المميزة خطكطو
 . ( crowford , 2117)  المانيكاف

 الخامة تككف فقد ذىنو في األزياء مصمـ يضعيا التي العناصر أىـ مف تعتبركالخامة     
 أف كيمكف , أفكاره عمى سيطرتيا كفرض المصمـ إحساس إثارة عمى قادرة غير بثرائيا الكاحدة
 الخامة تكحي أف كيمكف ,األمر تطمب إذا الكاحد التصميـ في خامة مف بأكثر المصمـ يستعيف
 الجيد التصميـ كيتطمب ,األفكار مف بالعديد األزياء لمصمـ كالمكني الزخرفي بتككينيا الكاحدة

 تفي تصميمات في كجو أكمؿ عمى تكظيفيا ليستطيع أمامو الخامة إمكانات المصمـ يتفيـ أف
 . ( ـ2117 ، زغمكؿ ك سميماف)  الجمالية الكظيفية حتياجاتباال
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 -: حيث المادة ىي الخامة إف(  2111 ، عطية)  كيرل
 تنظيـ أجؿ مف الفناف مكضكع بتصميـ المرتبطة الفكرة عف يبحث أف الفناف مف يطمب     
 صياغة أما لشركطيا تبعان  المادة مع يتعامؿ كالفناف الفناف مدرسة ىي المادة أف حيث المادة
 .الفني العمؿ كركعة جماؿ سر فيي المادة
 التشكيمية إمكاناتو تطكيع أمكنو كمما معيا يتعامؿ التي الخامة طبيعة الفناف أدرؾ فكمما    

نتاج ألغراضو  حسية الفني العمؿ إلى تضفي الخامات فطبيعة ، القيمة عالية فنية أعماؿ كا 
 ىذا كيختمؼ خاصة جمالية قيمان  تعطييا التي معالجتيا كأساليب خكاصيا حسب عمى كتعبيرية
 يختمؼ كما صناعية خامات أك طبيعية ألياؼ تككف إما كىي كتركيبيا الخامات باختالؼ
 . (2116 ، محتسب)  صناعتيا في المستخدمة التقنيات باختالؼ
 الشكؿ تصكر إلى األحياف بعض في تحتاج ال المانيكاف عمى التصميـ طريقة فإف لذلؾ      
 التشكيؿ بداية مع يكلد الحالة ىذه في الشكؿ ألف,  التشكيؿ عممية في البدء قبؿ لمزم النيائي

 . ( 2111,  شكرم)  اإلبتكارم ك الفني اإلبداع مف نكع كىك, 
 سكاء ألياؼ مف األحياف معظـفي  تتككف ىي ك لمممبس األساسية الخامة األقمشة تمثؿ      

 خامات إنتاج الى باإلضافة لممالبس األساسية الخامة إلنتاج ك,  التريكك اك منيا المنسكج
 تتمثؿ خامات كجكد ذلؾ عمى عالكة,  التقكية ك الحشك خامات ك,  البطانات في تتمثؿ أخرل
 اإلسفنج ك الجمكد ك كالبالستيؾ األخرل الصناعية الخامات بعض ك الحيكانات جمكد في

 ك السست ك الخيكط في تتمثؿ التي ك اإلنتاج مستمزمات أما,  الصناعي الفرك ك يالصناع
 أىداؼ لتحقيؽ فائقة بعناية اختيارىا يتـ الخامات ىذه كؿ ك,  المعدنية الخيكط ك األزرار

 . ( 2111,  أحمد)  معينة تصميمية
 فيالميمة  العكامؿ مف الزم فكرة لعمؿ تصمح التي المناسبة األقمشة اختيار يعتبر ك       
 في المقترحة المنسكجات اتجاىات ساسأ عمى لألقمشة المصمـ اختيار يصبح ك,  التصميـ
 يخمؽ المطبكعة أك المنسكجة تصميماتيا ك األقمشة نكعية اختيار فنجاح,  العالمية المكضة

 التصميمية العناصر مع لممنسكج عاـ شكؿ أك كحدة ك ترابط كجكد الى يؤدم الذم التكافؽ مف
 فكرة غالبا نفسيا األقمشة تقدـ ك,  ألجمو المصممة الكظيفة يتبع ميزمت زم إلنتاج األخرل
 اك بالكشكشة إحساسا المصمـ تعطي التريكك ألقمشة النعكمة ك فاالنسدالية,  لمزم التصميـ
 عناصر مف ىاما عنصرا السطحي المظير يعتبر ك,  جديدة مالبس خط ابتكار في تميمو
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 التعاشقات ك التصميمات ذات لألقمشة السطحي المظير خالؿ فمف,  المالبس في التصميـ
 . ( 2111,  إبراىيـ)  الممبس منيا اعد التي الخامة عمى التعرؼ يمكف,  المختمفة
 المختمفة تأثيراتيا ك تياامكانإ عمى التعرؼ كفيم المتنكعة التصميـ خامات تجربة عند ك     

 القماش مع يتناسب بما المتعددة بأكزانيا التصميـ خامات اختيار فأ بالذكر جدير ىك مما ك, 
 ك الخامة بيف التكافؽ إلى الكصكؿ في العمؿ نجاح عمى يساعد الممبس لتنفيذ المستعمؿ
 خامات إلى تنقسـ التي المالبس تنفيذ بخامات فيختص الثالث المجاؿ أما,  المقترح التصميـ
 ليا السفمية الطبقة تمثؿ داخمية خامات ك الممبسية لمقطعة األساسية العميا الطبقة تمثؿ خارجية

 نكع مف خارجية أقمشة استخداـ حالة في السطح عمى مرئية تككف قد ىي ك ,(  البطانة) 
 تعمؿ أخرل خامات تكجد إما ك,  األكرجنزا ك كالشيفكف الشفافة أك التؿ ك كالدانتيؿ المخرمات
 . ( 2115,  عمي)  المطمكب الشكؿ األقمشة بعض لتعطي كبطانات تستخدـ ك كدعامات

 بالنسبة كىي الفناف عند المحسكس العنصر ىي الخامة أف(  ـ2114 ، الشريؼ ) كترل    
 . كخاكيا   ىزيالن  العمؿ يككف كبدكنيا جسمو أك العيف جكىرة الفني لمعمؿ
دراكو الفناف أف فيو شؾ ال كمما        تحقيؽ مف تمكنو لمتصميـ المناسبة الخامات لنكعية كا 
 المتعمقة المشكالت مف الكثير لحؿ البداية نقطة ىي لمخامة األمثؿ فاالختيار بسيكلة أىدافو
مكاناتيا السطحية مظاىرىا في تتنكع الخامة أف إذ التصميـ ببناء  أف الفناف كعمى التشكيمية كا 
 مما معينة بنائية كأسس جمالية تنظيمات خالؿ مف انسجاـ ك ترابط في كيصكغيا أفكاره يجمع
 بأسمكب كصياغتيا إمكاناتيا منيا يستخمص كي الخامة مع الكامؿ الفناف تعايش ىذا يتطمب

 ، محتسب)  جديدة فنية كأبعادان  قيمان  ليا يضيؼ مما أخرل خامة مع دمجيا عند مستحدث
 . ( ـ 2116
,  الثركة مصادر مف مصدر ىي ك,  الكظيفي اإلنتاج أك التعبير كسائؿ مف كسيمة ىي ك 
 يكتشؼ أف الفناف استطاع فإف,  أىميتيا يدرؾ لـ المصمـ ماداـ األعيف عف بعيدة تظؿ كلكنيا

 قد ك,  مفيدة ك جيدة بطريقة يكظفيا أف يستطيع فإنو,  فنية ك جمالية نكاح مف الخامة في ما
 مف أكثر أيضا تككف قد ك,  فكرتو عف لمتعبير تناكليا في لمفناف كافية الكاحدة الخامة تككف
 ك,  الفف عف التعبير ظكاىر مف ظاىرة يعد خامة مف أكثر فاستخداـ,  كاحد كقت في خامة
 في(  القماش)  خامة مف أكثر تتناكؿ التي الفنكف أحد المانيكاف عمى التصميـ فف يمثؿ
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 الى أدل معالجتيا طرؽ ك األقمشة بإمكانيات المصمـ معرفة اتسعت فكمما,  الكاحد التصميـ
 . (  2111,   شكرم)   اإلبتكارم عمى قدرتو ك التخيمية أفكاره ازدياد
 أنيا حيث,  المانيكاف بعد التصميـ أدكات مف ىامة أداة ىي الخامة أف الباحثة ترل ك      
 نفس كفي,  معيا يتناسب كما تصميماتو لتنفيذ بتطكيعيا يقكـ لممصمـ جدا ميـ إلياـ مصدر
 إضافة عمى تساعده كجديدة كثيرة بأفكار(  القماش)  الخامة ىذه لو تكحي أف يمكف الكقت

 إما المصمـ يقكـ حيث تغييره أك التصميـ تحسيف عمى تساعد تصميمو إلى جديدة تفاصيؿ
 ثـ المناسبة الخامة عف بالبحث يقكـ أك المناسبة الخامة عف البحث ثـ أكالن  األزياء بتصميـ
 .  كىكذا الجديد بالتصميـ الخامة ىذه لو تكحي

 : الخامات أقسام - 1/ 3/1
 : مصدرىا أساس عمى رئيسييف قسميف إلى الخامات تقسيـ يمكف  - 1 – 3/1/1 
 : طبيعية خامات - أ

 : معدنية ألياؼ أك حيكانية ألياؼ أك نباتية ألياؼ مف كانت سكاء الطبيعة مف تؤخذ

 
 ( الخامات الطبيعية ) الكتاف ك القطف ك الحرير ( 21شكؿ ) 

 : صناعية خامات - ب
  تركيبية صناعية ألياؼ أك(  طبيعي أصؿ ليا)  محكرة صناعية ألياؼ مف اإلنساف كيصنعيا

 ( . 22كما في شكؿ ) 
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 ك شيفكف ( –قطيفة  –تفتاه  –( يكضح الخامات الصناعية ) جكبير  21 شكؿ )

 : ىي أقسام ثالث إلى تنقسم صناعتيا طرقحسب  – 2 – 3/1/1
 منسكجة أقمشة  (Woven Fabric  )قائمة بزاكية كالمحمة السداد خيكط تداخؿ مف تتككف  ,

 : تحتيا تندرج التي األنسجة أىـ مف ك
 . األطمسي – المبردم – السادة النسيج:  أىميا مف:  العادية األقمشة - أ

 تظير حيث المحمة مف أك السراء مف إما إضافية خيكط النسيج يتخمؿ:  الكبرية األقمشة - ب
 . النسيج سطحي أك سطح عمى بارزة

 مككنة ليا مجاكرة خيكط حكؿ كيساران  يمينان  السراء خيكط بعض تدكر حيث:  الشبكية األقمشة -ج
  . القماش في ثقكب

 منسكجة غير أقمشة : 
 النسيج عمميات إجراء دكف تنتج كبالتالي مغزكلة خيكط استخداـ عمى أساسان  تعتمد ال كىي
 . (  2112,  نصر)  كالحشك ، المضغكط المباد ، الجكخ:  مثؿ

 التريكك أقمشة : 

يتـ تشكيؿ األقمشة المحبككة عف طريؽ استخداـ عراكم الغزؿ ك شبكيا معا , ك أنكاع     
التريكك األكثر شيكعا ىي تريكك الجرسيو المستكم ك التريكك الغرز العكسية ك التريكك المضمع ) 

 تريكك المحمة ( ك ينقسـ التريكك الى ثالث أشكاؿ أساسية :
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التريكك المفرد : يستخدـ مجمكعة كاحدة مف ا|إلبر ك ذلؾ لتشكيؿ العراكم ) الغرز ( عمى  –أ 
 امتداد عرض القماش .

التريكك المزدكج : تستخدـ فيو مجمكعتاف مف اإلبر بحيث تؤدم إلى تماثؿ القماش في كال  –ب 
 الكجييف .

  ( . 2111لي ) شكرم , : يتـ عمؿ العديد مف العراكم في االتجاه الطك  تالتريكك  -جػ 

 ( : األقمشة)  الخامات مالمس 3/2
 فالنسيج,  السطحية الخصائص عمى يدؿ كتعبير,  لو تطبيقا ك لمكاقع محاكاة ىك المممس       

 نظرية الى يستند كىك,  الصكؼ أك الحرير مف آخر مممس عف يختمؼ القطيفة مف المصنكع
 مف نكع ىك المسطح الرسـ يعتبر ك,  نكعو مف فريد منظر يعد ك  عاـ بكجو الفف في االنعكاس
 طبيعة ك مممسيا في البقية عف بطبيعتيا تختمؼ عادة المبتكرة األشياء إف حيث,  المممس

 بطرؽ تكتمؿ مختمفة مكاد المصمـ يختار قد ك,  المممس ثركة ىي التي ك الطبيعية محتكياتيا
 . ( 2119,  الصقر)  مختمفة مممسية لتأثيرات متعددة
 القماش بمظير يقصد ك,  باليد القماش إمساؾ عند بو اإلحساس يتـ ما ىك بالمممس يقصد    
 الجسـ عمى القماش انسياب طبيعة ك قكاـ ك كزف الى السطح خكاص تشير ك,  مركنتو مدل

(conni amaden , 2005 ) . 
 الصناعية ك الطبيعية منيا كمتعددة كثيرة المالبس صناعة في تستخدـ التي القماش خامات     

 ك,  سميؾ اآلخر ك شفاؼ اك خفيؼ كبعضيا,  النعكمة الى الخشكنة مف مممسيا في كتختمؼ
 كالمكديؿ التصميـ عمى مباشر تأثير لو األقمشة فاختالؼ,  خاص تصميـ لو يصمح منيا نكع كؿ
,  الخشف المممس ذك القماش يناسب الذم عف يختمؼ يؿدمك  يناسبو الناعـ المممس ذك فالقماش, 
 . ( 1998,  باكزير)  ىكذا ك السميؾ القماش عف يختمؼ الشفاؼ القماش ك

 في يختمؼ ىك ك األزياء مصمـ معيا يتعامؿ التي األسطح أك المالمس أحد ىك القماش ك     
 القكؿ يمكف فال,  بيا يمر التي التجييزات أيضا ك غزلو طريقة ك النسجي تركيبو باختالؼ مممسو
 الحرير القماش مممس فمثال,  آخر ك مممس بيف الفرؽ ألدراؾ تكفي كحدىا الممس حاسة بأف
      التصميـ ك المكف في يختمفاف أنيما غير األلياؼ نفس مف حرير مع نعكمتو في كيتفؽ ناعـ
 . ( 2111,  احمد)  
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 :  تكون قد المالبس في المالمس و     

 . التفتاه ك  الككردنية ك  التكيد:  مثؿ صمبة خشنة - أ 

 . غيرىا ك  كسكيفالشر  ك الجرسيو ك الحرير:  مثؿ ناعمة - ب 

 . نزااكرجاأل ك الفكاؿ ك الشيفكنات:  مثؿ شفافة - ج 
 . الجينز ك البكبميف : مثؿ معتمو  - د 

 . المحررة األقطاف ك النايمكف ك تافاالس:  مثؿ مشرقة المعة -  ق 

 .ك الفراء ك المكىير  الكستكرالبشكير ك ك  القطيفة:  مثؿكبرية  - ك 

 .المقممات ك الكاركىات ك  التطريز ك  الجاكارد:  مثؿ بركزات اك متنكعة تصميمات ذات - ح
 : أنواع المالمس في مجال المالبس و النسيج و      

 عمييا التعرؼ ك المادم سطحيا اختبار يتـ التي المالمس ىي ك  : مممكسة فعمية مالمس – أ 
 . المرئي مظيرىا خالؿ مف عناصرىا كضكح عف فضال,  الممس بحاسة تميزىا ك
 فقط المرئي المظير عمى اإلدراكي تأثيرىا في ترتكز : ) مرئية ( إييامية مالمس – ب 

 تميز يمكف حيث,  المممكس التجسيـ مف الخالية األبعاد الثنائية المستكية اماتالخ لمساحات
 جكدة)  ضكئية تأثيرات مف تعكسو ما تفسير ك الشكمية ك المكنية السمات مف اعتمادا خصائصيا

 .(  2113,  آخركف ك
 : إلى األقمشة في المالمس أنواع قسما فقد(  2006,  آخرون و جودة) أما     
 ك,  المممكس التجسيـ دكف المرئي المظير خالؿ مف إدراكيا يتـ ك :  الحسية المالمس  -أ  

 متعددة تقنيات ك المختمفة الطرؽ ك األلكاف باستخداـ الطباعة تصميمات خالؿ مف رؤيتيا يمكف
 . متنكعة تأثيرات عمى لمحصكؿ

 المظير ك الممس حاسة خالؿ مف إدراكيا يمكف خامات ىي ك : الحسية الفعمية المالمس -ب  
 النسجي التركيب طريقة ك  غزليا طريقة ك المستخدمة الشعيرات نكع عمى تتكقؼ ىي ك,  المرئي

 في التالية األىداؼ تحقيؽ الممس خالؿ مف يمكف ك,  القماش بيا يمر الذم النيائي التجييز ك
 : التصميـ

 . األرضية ك الشكؿ بيف ربط عالقة إيجاد – 1
 . شخصي أك نفسي تأثير إخفاء – 2
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 . التناقض مف جك إيجاد – 3
 داخؿ مبتكر مممس بتأثير يكحي بما عديدة مرات نفسو العنصر بتكرار ذلؾ ك بصرم خداع – 4

 . المساحة
 . العمؽ ك اإلثراء مف جك إخفاء – 5
 . ( 1997,  صبرم)   التصميـ لعناصر الحياة ك الحيكية إضفاء – 6
 التشكيؿ فناف معيا يتعامؿ التي(  لمقماش)  لمخامة اليامة الخصائص احد ىك المممسف      

 عمى يعتمد التصميـ فجماؿ,  التصميـ جماليات إبراز في خاصة أىمية لو  ك,  المانيكاف عمى
 فيك,  المشاىد عند الخيالي التصكر إلثارة التشكيؿ مىع لمتصميـ الفني التككيف في القماش قدرة

 .  ( 2111,  شكرم)  التصميـ نجاح عمى المقنعة الداللة
 يتطمب(  صغيرة اك كبيرة جاـبأح)  الزخرفية التصميمات ذات شةاألقم:  المثاؿ سبيؿ فعمى     

 األقمشة ك,  الجمالية خامتيا إبراز عمى تساعد بسيطة خطكط ذات تصميمات في تكظيفيا
 الجكنالت ك الفساتيف تصميمات في تكظؼ(  الشيفكف ك الحرير: )  مثؿ الناعمة المنسكجة
 المعاطؼ تصميـ في تستعمؿ السميكة األقمشة ك,  المطمكب االنسداؿ لتحقيؽ المتسعة

 الشد بعد شكميا استعادة عمى القدرة ك المطاطية ذات التريكك أقمشة ك,  الجسـ عمى المضبكطة
 عنصر تكفر تصميميا يتطمب التي الرياضية ك(  الداخمية المالبس)  نجرمالال في تكظؼ

 . ( 2117,  زغمكؿ,  احمد)  الخامة في المطاطية
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 : التجريب و التوليف  3/3
 : التوليف -1 / 3/3

 الحضارية فالفنكف الحالي الكقت حتى القدـ منذ الفناف فكر التكليؼ ظاىرة شغمت لقد      
 التراث عبر بالخامات لتكليؼ فنية نماذج شكؿ في بالخامات التكليؼ مف صكران  عكست القديمة

 ريوابتكا حمكؿ كتحميميا دراستيا مف يستنبط التي اليامة اإلبداعية المصادر أحد كىي الحضارم
 . ( ـ2111 ، كآخركف أحمد)   كالتقنية الفنية التكليؼ لجكانب متنكعة

 مف سمة الخامات بيف التكليؼ أصبح فقد كثقافتو العصر فكر التكليؼ ظاىرة كتعكس      
,  خاص بشكؿ المعاصرة النسجية كاألعماؿ عاـ بشكؿ المعاصر الفني لمشكؿ المميزة السمات

 في ىدفان  يعد لـ األعماؿ تمؾ في كالتكليؼ مممسية لكنية كانت سكاء فنية قيـ لتحقيؽ كسيمة فيك
 ، رفعت)  ككؿ المجتمع فمسفة مف كالمستمد لمفناف الذاتي الفكر لنقؿ كسيمة كلكنو ذاتو حد

 . ( ـ2112
 التشكيمي الفني العمؿ في خامة مف أكثر اندماج ىك الخامات بيف التكليؼ أف يتضحك        

ثراؤه الفني العمؿ عناصر بيف كالترابط التآلؼ يتحقؽ أف عمى فنية كحدة في  يتحقؽ بحيث كا 
 التي المختمفة الخامات استغالؿ بمعنى(  1991, رأفت) نفسو الكقت في كالكظيفي الفني الجانباف
 عف تعبر بصكرة التككيف أك السطح عمى تكظيفيا كمحاكلة كفنية تشكيمية قيمان  بداخميا تحمؿ
  . (Peter ,  Linde  ,1959)  التككيف كحدة
 يتميز ذإ , كفاءة أكثر مقكمات يممؾ األزياء مجاؿ في الخامات بيف التكليؼ كمفيكـ      

 عناصر بيف الترابط تحقيؽ في بدكرىا تفيـ التي,  لمخامة كالفني الكظيفي األداء بيف بالجمع
 متفيما متمرسا فنانا بالضركرة ىذا كيتطمب,  المختمفة التشكيمية الحمكؿ خالؿ مف التصميـ

 خامات مف التشكيؿ عناصر عمى السيطرة عمى القدرة كلديو كامال تفيما التصميـ ألساسيات
بداعاتو كعقمو الفناف فكر مف يأتي الذم المبتكر بالمممس يسمى ما كىناؾ,  متعددة  صياغة في كا 
 الخاصة كأساليبو كتقنياتو ميارتو خالؿ مف تقميدية خامة كانت كاف حتى , التقميدم غير مممسو
عادة  لتحقيؽ األمر بو ينتيي أف يمكف الخاص بأسمكبو التقميدية التشكيمية الكسائط صياغة كا 
 التكظيؼ في كأسمكبو الفمسفي كفكره الفنية كرؤيتو كنظامو خاماتو فناف فمكؿ,  مبتكرة مالبس

 . ( 2119 ، محتسب)   المتعددة التشكيمية الكسائط بيف كالتكليؼ
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مكانات كتقنيات خصائص منيا لكؿ التي الخامات بيف التكليؼ أف مف كبالرغـ       تشكيمية كا 
 ذاتو حد في غاية ليس أنو إال ؛ األزياء تصميـ مجاؿ في التعبير أشكاؿ إحدل يمثؿ خاصة
 تترؾ التي المتآلفة المكاد بيف العضكية كالكحدة باالنسجاـ يتصؿ فني ىدؼ لو يككف أف كينبغي

 كؿ إثراء إلى األمر نياية في تؤدم فنية قيـ لتحقيؽ كسيمة إذف فيك كاحد فني عمؿ خمؽ في معان 
 كاف, ك إذا  كاحد كياف في تكحدت أنيا اعتبار عمى التكليؼ في الداخمة كالخامات الزم مف

 لبناء كتعايش كتتكامؿ تتضافر التي التجميع عمميات في يتحدد الفني المجاؿ في التكليؼ مفيكـ
 إبراز ككيفية لمتشكيؿ كقابميتيا طبيعتيا حيث مف غيراتتم منيا كالن  تحكـ ، الفني العمؿ فكرة

 الخبرات ىذه صناعة يعيد حيث الخامات مف غيرىا مع تداخميا في الفني الجماؿ عنصر
 التي العناصر جميع مع لتتالءـ كاألصالة بالمركنة تتصؼ جديدة نظر كجية مف كالفنية اإلنسانية

 كانت سكاء ؛ أجميا مف أنتج التي األىداؼ ككذلؾ كأساليب خامات مف الفني العمؿ فييا أبدع
 . ( 1998,  صالح)   كظيفية أـ جمالية

 : التوليف أساليب - 1 – 3/3/1
 ) فن المرقعات ( : األول األسموب -أ
 Patchتجاكر الخامات المنسكجة ك الغير منسكجة ليتككف سطح األرضية ) المرقعات      

work . ) 
 ىذا إف(  ـ2111 ، كآخركف أحمد)  ترل(  المرقعات)  الخامات تجاكر بأسمكب التكليؼ فف     
 االثنيف أك منسكجة الغير أك المنسكجة الخامات مف مجمكعة تجميع بو يقصد التكليؼ مف النكع
 في مرئية غير أك مرئية بغرزة تثبت ثـ تاـ كتآلؼ تكازف في األرضية مسطح عمى ككضعيما معان 

 : أنكاع عدة كلو األرضية فراغ لمأل محاكلة
 : مختمفة مساحات ىيئة عمى المرقعات بأسمكب التكليؼ فف  -1

الخامات ك ىك عبارة عف كحدات تككف أحيانا متشابيو أك مختمفة عف بعضيا البعض مف 
النسجية ك يتـ قص كؿ كاحدة عمى حدة ثـ تكضع عمى األرضية في أماكنيا المحددة ليكتمؿ 

 التصميـ .

 ( : 22الشكؿ )  يكضحكما 
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 المساحات المختمفة في التكليؼ ( 22)  شكؿ

 : كاحدة بمساحات المرقعات بأسمكب التكليؼ فف -2

كاحد مف أقمشة مختمفة األلكاف ك األنكاع ك ك في ىذا النكع يتـ تشكيؿ العمؿ كامؿ بتكرار شكؿ 
 .  , ك يعتمد ىذا النكع عمى تغطية األرضية كاممة المالمس النسجية ثـ تحاؾ مع بعضيا

 

 
 المساحات الكاحدة في التكليؼ ( 23)  شكؿ
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 ) الفسيفساء ( :  صغيرة بمساحات المرقعات بأسمكب التكليؼ فف - 3
مختمؼ عف بعضيا البعض في المساحة ك المكف ك تككف كثيرة ك فيو يككف حجـ قطع القماش 

 العدد , بحيث تبدك مثؿ الفسيفساء عند تجميعيا عمى مسطح األرضية .

 
 ( المساحات الصغيرة  في التكليؼ 24شكؿ ) 

 : ىندسية بمساحات المرقعات بأسمكب التكليؼ فف - 1

فتككف كميا عمى ىيئة مربعات مثال أك ك فيو تككف القطع المقصكصة ىندسية الشكؿ ك منتظمة , 
 معينات أك مثمثات أك أشكاؿ تمصؽ عمى األرضية .

 
 ( المساحات اليندسية  في التكليؼ 25شكؿ ) 
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 العديدة لمخامات المعاصر الفناف استخداـ نتيجة مف كاف إنو(  ـ2114 ، الشريؼ)  كترل      
 حيث التشكيمي الفف مجاالت بيف التقميدية الفكاصؿ ذابت البعض بعضيا مع تكليفيا أك المتنكعة
 . الفناف فكر عف التعبير أشكاؿ مف شكالن  التكليؼ أصبح

 -: الثاني األسموب - ب
 مسطح عمى منسكجة كالغير المنسكجة الخامات مف مجمكعة أك خاصة إضافة      

 . (Applique ) ( اإلضافة)  أسمكب األرضية
 خياـ لزخرفة مصر في السنيف آالؼ منذ فاستخدـ الفنكف أشكاؿ أقدـ مف الفف ىذا يعد     

 ىذا في بكثرة أستخدـ حيث الفرعكني لمعصر أساسان  كيرجع(  الخيامية)  كسمي السرادقات
 أك المنسكجة الخامات مف شكؿ إضافة أك كضع بأنو كيعرؼ( Seward ،1996)  العصر
 مرئية غير أك ظاىرة يدكية بغرز أك بالماكينة تثبت ثـ األرضية سطح عمى منسكجة الغير
 ليضفي كالنكع كالمممس المكف في األرضية خامة عف مختمفة المضافة الخامة تككف ما كعادة
  . ( ـ2111 ، كآخركف أحمد)  لمتصميـ جماال

 
 اضافة األبميكات في المالبس ( 26)  شكؿ

 -: كأنكاعو
 يدكيان  كمثبتة مختمفة منسكجة خامات بيف اإلضافة بأسمكب تكليؼ . 
 يدكيان  مثبتة منسكجة كغير منسكجة خامات بيف اإلضافة بأسمكب تكليؼ . 

  بالماكينة مثبتة مختمفة منسكجة خامات فيب اإلضافة بأسمكب تكليؼ . 



77 

 : األزياء في الخامات بين التوليف لعممية األساسية الركائز -3/3/1-2
 كأف بيا مممان  المصمـ يككف أف يجب الخامات بيف التكليؼ عممية إلتماـ ركائز ثالث ىناؾ      
 : ىي الركائز كىذه الفني فكره بناء في تدخؿ

 بشكؿ ترتبط كالتي لمتكليؼ المختمفة الفنية الحمكؿ عمى لمكقكؼ كذلؾ:  الفني بالتراث اإللمام - أ
 الحضارات كفي الشعكب عند فييا التكليؼ كأساليب زخرفتيا كطرؽ بيا المنفذة كالخامة الزم

 كاالرتجاؿ كالتخبط كالجيد الكقت مف كثيران  المصمـ عمى يكفر مما الحالي عصرنا كحتى المختمفة
 أزياء إلنتاج المستحدثة التشكيمية كالحمكؿ البدائؿ تقديـ في تعينو الخبرة مف رصيد بمثابة لو فتككف
 التكليؼ تجارب مف فنية تجربة كؿ كأف خاصة التفكير في باألصالة تتميز مختمفة خامات مف

 تكليؼ تـ حتى ؛ كالبحث التجارب مف طكيؿ تاريخ بعد جاءت المختمفة الفنكف في بالخامات
 كؿ فمسفة يحمؿ طرازان  النتيجة بو أخذت الذم المدل إلى بيا لمتعبير البعض بعضيا مع الخامات
 . العصكر مف عصر

مكاناتيا الطبيعية كخكاصيا الخامة بطبيعة المعرفة أم:  الخامة عن الفنية الثقافة -ب   كا 
 مف كيستبعد ينتقي يعرض أك يقبؿ فتجعمو المصمـ لدل كالفاحصة الناقدة النظرة لتنمية التشكيمية

 التعرؼ في الفنية الثقافة تسيـ آخر صعيد كعمى,  تصميماتو مع يتالءـ ما الخامات ىذه بيف
 التكليؼ مجاؿ في ابتكارات مف لمعاصركفا الفنانكف أحدثو كما المعاصرة الفنية األعماؿ عمى

 . لالبتكار الفرصة إلتاحة
 خبرة اتبالخام التشكيؿ ممارسة ك التجريب مف الناتجة الخبرة تعتبر:  التجريب و الممارسة –ج 

 يعمؿ مما,  بالخامة لممصمـ المباشر التعامؿ مف نابعة أصيمة خبرة فيي لذا,  الفف في أساسية
 . ( 2114) الشريؼ ,  الحية الخبرة لعناصر متكامال نسيجا تعتبر فنية بخبرات تزكيده عمى

 كخامة إلييا كالنظر آلخر عصر مف تنكع قد الخامات استخداـ إف حيث : والجدة الحداثة - د
 الصياغات فإعادة جيد جديد كؿ فميس كاألنسب لألفضؿ تقييمنا يجعؿ حديثة خامة أك تقميدية

 تنبع أف بد ال كاألفضمية الحديثة الخامات كجكد في ضركريان  أمران  أصبح كاالستخدامات التشكيمية
مكانات مميزات مف  كالدراسات كمستحدث مبتكر بشكؿ كتناكليا استخداميا ككيفية خامة كؿ كا 

 مف المتاحة كالخامات الحديثة كاالستخدامات األفكار عرض مع القديمة الفنكف في التحميمية
 . كمستحدث مبتكر بشكؿ األزياء لتصميـ الميمة األمكر
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 كتدفعو مستحدثة ابتكاريو أشكاؿ إنتاج فرص تتيح الجديدة كالتقنيات األداء طرؽف      
 ,  اآلخركف المصممكف إلييا يتطرؽ لـ كمعطيات إمكانات الستكشاؼ الخامات مع لمتعامؿ
 كتكيفيا تعديميا خالؿ مف أخرل مجاالت في تناكلت قد كطرؽ كتقنيات أساليب استخداـ يمكف
 . الخامات ىذه طبيعة يناسب بما
 كاستخداـ كاألساليب الخامات بيف كالتكليؼ التجريب خالؿ مف إال ذلؾ يتحقؽ كال       

 قد كاكتشافات رؤل تظير التجريب ىذا خالؿ كمف,  منيا األفضؿ الختيار المختمفة األدكات
عادة فحصيا مف بد ال عرضية أك مقصكدة غير تككف  أشكاؿ خالؿ مف كتناكليا صياغتيا كا 
 . متعددة تصميمية مشاكؿ لحؿ جديدة كطرؽ

 : التجريب -3/3/2
 عمى الحصكؿ في المتبعة الطرؽ أىـ مف كالخامة الشكؿ عمى التجريب مجاؿ يعتبر     

 لمجمكعة الفني العمؿ مدخالت تخضع حيث,  كالتكليؼ التصميـ مف كؿ في عديدة متغيرات
 األخرل الثكابت مف إطار في كالتغيير التبديؿ خالليا مف يتـ التي اإلجرائية الضكابط مف

 مف التحرر مع التشكيؿ في جديدة كصياغات متعددة حمكؿ اكتشاؼ إلى التكصؿ بيدؼ
 ما بقدر جديد فني تشكيؿ مجرد ليس الفف في كالتجريب,  كالمألكفة التقميدية الحمكؿ سيطرة

 عرض خالؿ مف التشكيمية كالطالقة اإلبداعي كاألداء التفكير نمك عمى يساعد سمكؾ ىك
 الحديثة التربية أساليب تسعى لذلؾ لو المختمفة كالحمكؿ لممكضكع المختمفة الجمالية الجكانب
 . ( 1979 , زكي)   المجاالت جميع في اليدؼ ىذا لتحقيؽ
 مع نيفكالتق بالضبط تتميز التي البحثية كالممارسة كالتحميؿ المالحظة عمى يرتكز كىذا     

 أك بالكميات تبدأ قد متكاممة شمكلية رؤية خالؿ مف كذلؾ كاحد آف في كالطكاعية المركنة
 . (1977,  إرؾ)   جديدة فنية بكميات تنتيي كلكنيا الجزئيات
 فرص مف يتيحو لما اإلبداعي الفكر ممارسات عمى لمتعمـ فرصة التجريب كيصبح     
عادة كتحريكو الشكؿ تغيير  دالالت تعكس مختمفة كبخامات جديدة بطرؽ كترتيبو تنظيمو كا 

 . ( 1998,  صالح)   جديدة كمعاني
 مف الفناف يكسب بيا التجريب ةكمعايش الخامة تأمؿ أف(  ـ2116 ، محتسب)  كترل       
 المشغكلة تثرم التي المستحدثة الفنية المعالجات كابتكار التشكيمية الحمكؿ إيجاد في الخبرات
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 الخامات ليذه كتكليؼ كتجييز كاختيار استكشاؼ عمميات خالؿ مف حققتت كالتي ، النسجية
 . المتعددة

 دفع الذم العممي التفكير مف أساس عمى يقكـ كأصبح اتسع النسيج مجاؿ في التجريبك     
 السعي ىي التجريب فغاية جديدة نسجية كأعماؿ أشكاؿ كابتكار المألكؼ عف لمخركج الفناف

 يقكـ الذم النشاط ىي التجريبية الممارسة تعتبر كما اإلبتكارم الفكر ممارسة عمى كالتدريب
 ، إبراىيـ)  النسيج مجاؿ في يحدث ما كىك المتنكعة التشكيؿ عناصر بيف التميز عمى

 . ( ـ1999
ذا  لتحقيؽ يستخدميا التي المصمـ أدكات فالخامات إبداعيان  فكريان  أسمكبان  التجريب كاف كا 

 الخامات بتكليؼ مبتكرة تصميمات عمى لمحصكؿ األساليب أفضؿ التجريب يككف كعميو ذلؾ
 تفرضيا التي الفنية كالصعكبات المشاكؿ خكض في مركنة يقتضي المالبس في كالتجريب
دراؾ كعي األزياء مصمـ لدل يككف أف معو يستكجب مما الخامة  تمؾ لمجابية كخبرة كا 

 كاتجاه لفكر كالخامة التصميـ إخضاع خالؿ مف الجديدة الحمكؿ كاكتشاؼ الصعكبات
 .التكليؼ

 : األزياء بتصميم الخاصة التجريب مداخل  - 1 –3/3/2
 تصميـ في منيا االستفادة يمكف كالتي لمتجريب مداخؿ أربع(  Bann's , 1970 ) حدد    

 : األزياء
 . Construction التركيب - أ

 . Abstraction التجريد - ب

 . Destruction التحطيـ - ج

 . Reduction االختزاؿ - د

 فقط كاحد مدخؿ عمى الزم عمى الخامات بيف تكليفو في األزياء مصمـ يقتصر ال كقد    
 التجريب مف اليدؼ إف حيث أكثر أك مدخميف بيف يجمع قد بؿ ؛ السابقة التجريب مداخؿ مف
 لمفكر منيج فالتجريب مستحدثة تشكيمية كمعالجات حمكؿ إلى الكصكؿ ىك األزياء تصميـ في
 يقدـ لمفكر منيج فالتجريب مستحدثة تشكيمية متعمقات شكؿ في المختمفة لمحمكؿ بدائؿ يقدـ
 تتسـ مألكفة غير دالالت تتضمف ؛ جديدة تشكيمية متعمقات شكؿ في المختمفة لمحمكؿ بدائؿ

 الجكانب كيعرؼ يكضح أسمكب أيضا إنو كما كالمعالجة التفكير في كاألصالة بالحداثة
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 خامات باستخداـ األزياء تصميـ في التجريبية الممارسة كتعد,  الفني لممكضكع الجمالية
 لمتشكيؿ جديدة رؤل تقديـ عمى ييدؼ كمثير حافز فيك إيجابي تعميمي مكقؼ بمثابة مختمفة
 في المصمـ يصيغيا ؛ كلممكاد لمخامات كابتكاريو إبداعية كحمكؿ أفكار عمى تحتكم كالتي

 التعبير مف يتمكف ككسائط كالمكاد بالخامات التجريب خالؿ فمف مستحدثة تشكيمية معالجات
 التحكـ يمكف التي بالصدفة كلك لمكسائط جديدة إمكانات كاكتشاؼ كاألفكار المكضكعات عف
 مف الكثير عمى يتعرؼ األثناء ىذه في كىك الزم في كمقصكدة فعالة بصكرة كاستخداميا فييا

مكاناتيا كخصائصيا الخامات   .( 2114,  الشريؼ)  كالتقني الفكرم رصيده مف يزيد مما كا 
 مف يتطمب كىذا متنكعة كمكاد بخامات متنكعة تشكيمية معالجات األزياء كتتضمف     

 كلذلؾ لمزم المسبؽ كالتصميـ المختمفة الخامات بيف تكفيقية بعممية القياـ المبتدئ المصمـ
 تمثؿ تصميمات عدة عمى لمحصكؿ بالخامات تشكيمية حمكؿ الستخالص تجارب بإجراء يقكـ

 كفاء األكثر الخامات عف المبتدئ المصمـ يبحث كبذلؾ تنفيذه المراد لمتصميـ احتماال
 استخداميا المراد كالمعالجة األسمكب مع لتتناسب تحكيميا أك تغيرىا دكف فكرتو عف بالتعبير
 خاصة بينيما كالفرؽ الفف في كالتجريب التكليؼ مفيكـ إلى( 1987 , زكي) تعرضت حيث
عداد التعميمية العممية في  : ذكرت حيث التجريب عمى المبتدئ المصمـ كتدريب كا 

 الذم اإلبتكارم التفكير ممارسة عمى التدريب مف نكع الفني العمؿ في التكليؼ عممية أف     
 كالحسية المرئية الخبرات عمى التكليؼ يعتمد حيث,  التعميـ في األساسية المراحؿ يناسب

دراؾ كالمركنة الطالقة إلى تؤدم كالتي الطبيعة في كطبيعتيا لألشياء كالمعرفية  العالقات كا 
 خالؿ مف لمتشكيؿ أخرل كنظـ جديدة عالقات عف بحثان "  لمرؤية تنشيطان "  تككف بذلؾ فيي
 : مثؿ الطبيعي العنصر نظاـ في التشكيؿ لمككنات جديد(  Composition ) كتككيف تكزيع
 . كغيرىا كالمالمس كاأللكاف الخطكط تشكيؿ في ىذا كانعكاس التغير كالنمك الحركة
ضافة حذؼ عمميات التشكيمية العالقات عمى طرأ إذا       كتحطيـ كتكبير كتصغير كا 

 بحث إلى محدكد تكليؼ مجرد مف تنتقؿ الفنية العممية فإف ذلؾ كغير كتجديد كتمخيص
 : مثؿ مرئية غير عمميات متعمقات إلى مرئية صكر العالقات كتحكؿ"  فكرم تنشيط "كتجريب
 في الخطية القيـ كعالقة كمتضاداتو كمشتقاتو بدرجاتو المكف كعالقة باألرضية الشكؿ عالقة
 بيف كتكليؼ كفراغات أبعاد مف الحجكـ كتحديد كغيرىا لألشكاؿ الخارجية األطر تحديد

 .التعميـ في المتقدمة المرحمة يناسب فكريان  ثراءن  يككف كىذا الفني األداء كطرؽ كالمكاد الخامات
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 بيف كالتكليؼ األزياء تصميـ مجاؿ في التعميمي المكقؼ في الكاعي الفيـ حدكث إف      
 المضافة بالخامات لمزم مسبؽ تصميـ خالؿ مف المشكؿ المكقؼ رؤية يتطمب الخامات
 . أخرل تعميمية مكاقؼ في تفيد جديدة تشكيمية حمكؿ إليجاد
 كالمكاد الخامات طبيعة كمعرفة اكتشاؼ يعني الخامات بيف لمتكليؼ الحقيقي التعميـ إف     
 المبتدئ المصمـ تدريب خالؿ مف فييا التعميـ عممية كتتـ,  البعض بعضيا مع تترابط ككيؼ
 قدراتو كتزيد كمياريان  فكريان  تنميو التي كاألصالة كالمركنة بالطالقة المتميزة التفكير طرؽ عمى

 . متنكعة خامات باستخداـ األزياء تصميـ مجاؿ في اإلبتكارية

 : الخامة باستخدام الخاصة التجريب مداخل  - 2 – 2/ 3/3
 التجريب مداخؿ تناكؿ خالؿ مف كذلؾ كالتجريب بالتخطيط األزياء تصميـ عممية تمتزج     

,  مبتكرة تصميمات عمؿ في الخامات ىذه معطيات مف لالستفادة الخامة باستخداـ الخاصة
 كالتككينات األفكار كعمى التصميمات كطبيعة أشكاؿ عمى ينصب الخامات بيف كالتجريب
 ككيفيات المتنكعة الخامات معرفة حيث مف ميمة مداخؿ عمى ينصب كما,  بيا الخاصة
 يئةببال ارتباطيا كمدل كالتقنية التشكيمية كأساليبيا إمكانياتيا الستكشاؼ كتجريبيا تكليفيا
 . ليا التشكيمية كالرؤل الخامات تناكؿ كاتجاىات المطركحة لألفكار الخامات كمناسبة

 : التحكم - أ
 خامة كؿ لطبيعة كالمناسبة المتنكعة التصميمات كتنفيذ الخامات تناكؿ في التحكـ إف    
 : الطريقتيف إحدل اختيار مف يأتي
 ما إلظيار يؤدم بدكره كىذا بديمة خامات أك كسيط بال لمخامة المباشر االستخداـ إما    
 أساليب خالؿ مف كاستثمارىا خصائصيا كتأكيد مميزة كتشكيمية جمالية معطيات مف فييا

 . الخامة بيذه خاصة كتقنيات تشكيمية
 التجريب نتيجة التحكـ عمى القدرة فيو تنمك الذم لمخامة المباشر غير باالستخداـ أك    

 الخامات لتشكيؿ متنكعة كتقنيات أساليب استخداـ خالؿ مف المساعدة بالخامات المستمر
 المشكالت مكاجية في كقدرة إتقاف عنو ينتج مما,  متعددة كآالت بأدكات مختمفة ظركؼ تحت
 كافة كاستقباؿ أداء حسف مع تقنية ميارات كاكتساب تشكيمية حالة كؿ تناسب بحمكؿ الفنية

 أيضا المناسب كالبديؿ المناسبة التشكيمية األدكات كاستخداـ مختمفة بطرؽ التشكيمية األساليب



82 

 اإلمكانات أقصى إظيار كعمى الجيد التعبير عمى يساعد مما التحكـ مف عالية بدرجات
 . المتاحة

 : التطويع - ب
 تحتـ كما عنيا لمتعبير المستخدمة كالخامات التصميمات بيف التكفيؽ يؤكد مدخؿ ىك     

مكاناتيا خامة كؿ كسمات خصائص معرفة ضركرة  مشاكميا عمى التغمب ككيفية التشكيمية كا 
 كعرض تطكيعيا مف ذلؾ مكنو خامة كؿ كخصكصية طبيعة المصمـ تفيـ فكمما , الفنية
 المتنكعة كالخامات األفكار بيف كالتفاعؿ التالؤـك ,  أفضؿ بصكرة التشكيمية كتككيناتو أفكاره
 المناسبة كالتغييرات التعديالت إجراء مع مختمفة كخصائص فردية صفات منيا كؿ تحمؿ التي
 تركيبات في الخامات ليذه عديدة تطبيقات عمؿ عمى يساعد الفنية كالممارسة التنفيذ أثناء

 . كثيرة فنية لمشاكؿ متنكعة تشكيمية حمكؿ فرص يتيح مما,  مختمفة كتشكيالت
 : االختيار - ج

 كتناكليا عمييا الحصكؿ كسيكلة كانتشارىا تكافرىا بمدل يتأثر الخامات اختيار     
 الخامة اختيار إف حيث الخامات ىذه استخداـ مف يحد ال مما,  أسعارىا كرخص كاستخداميا

,  تصميـ لكؿ التجريبية المداخؿ مف معيا تتكافؽ التي كالتقنيات األساليب كاختيار المناسبة
 كالفركؽ االختالفات تتكافر حيث الخامة لتمؾ المميزة الرمزية القيمة منطمؽ مف االختيار كىذا

 تؤكدىا ال التصميـ مف جزء في ما لعنصر تناكليا حتمية يجعؿ مما,  الخامات بيف الرمزية
 . معيف تشكيمي عنصر أك فنية قيمة عف لمتعبير أخرل خامة باستخداـ تعطييا كال

 خامة كؿ تأكيد مدل عمى يعتمد أخرل خامة مع لتكليفيا خامة اختيار إف كما     
 ال معينة سطحية خصائص لتأكيد مثالن  الصدؼ خامة فاختيار,  األخرل الخامة لخصائص

 فالجمد الجمد كخامة الخصائص ىذه في معيا متباينة أخرل خامة اختيار خالؿ مف إال تتأكد
 خصائص يؤكد الصدؼ إف كما,  لمصدؼ المميزة الصدفية كاأللكاف الناعـ المممس يؤكد
 في تفيد ال عديدة أخرل خامات كاستبعاد معينة لخامات الباحثة اختيار كاف لذلؾ الجمد خامة
 . األزياء تصميـ مع تتناسب ال كخصائصيا كالنسيج المالبس مجاؿ
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 : والمخمفات البقايا تراكم عن الناتجة المشكالت 3/4
 كاألساليب الطرؽ استخداـ عمينا يحتـ عالمي اتجاه يعتبر حمايتيا كقكانيف البيئة قضايا إف     

 الدفاع أصبح لقدك ,  بقائيا كسالمة البشرية بحياة كثيؽ ارتباط ترتبط ألنيا ذلؾ لمبيئة الصديقة
 األجياؿ حؽ الحتراـ بؿ الحاضرة األجياؿ سالمة عمى لمحفاظ فقط ليس كاجب البيئة عف

 العكادـ مف كالتخمص ، كعادـ بو تنتيي حياة حكلة لو منتج أم إفف بأماف العيش في القادمة
    التربة فتتمكث التربة في الدفف طريقة أك,  اليكاء فيتمكث الحرؽ طريقة منيا طرؽ بعدة يككف
 . ( ـ2118 ، بنجابي) 

 ؿسال في لقائيابإ عنيا االستغناء يتـ التي خمفاتكالم البقايا مف الضخمة فالكمية     
 سكاء المجتمع عمى سمبية بصكرة تعكس التي , المشكالت مف العديد عنيا ينتج الميمالت

 : ىي ك االقتصادم أك البيئي أك الصحي المستكل عمى

 : كالبيئية الصحية المشكالت - 3/4/1
 الثقيمة األمالح ببعض التربة تمكث مشكمة إلى يقكدنا كالمخمفات البقايا مف التخمص إف     

 نتيجة ينطمؽ التي,  اإلنساف صحة عمى سمبيا تؤثر سامة مكاد تفرز التي الضارة كالبكتيريا
 الميثاف كغاز الكربكف أكسيد ثاني غاز : مثؿ لميكاء الممكثة السامة الغازات مف العديد إلحراقيا

,  الخطكرة بالغة مادة كىك الرماد - ( األرضية الكرة حرارة درجة ارتفاع عف المسئكؿ كىك) 
 المائية كالمجارم التربة إلى التسرب سيمة السمية شديدة كيميائية مكاد عمى يشتمؿ أنو حيث
 اإلصابة أىميا لإلنساف خطرة صعبة مشكالت كتحدث الغذاء عمى بعد فيما تؤثر كالتي

 .  السرطاف بمرض
 يحتكم كىك الجكم اليكاء في البقايا حرؽ أثناء تتطاير الرماد كمية مف% 5 نسبة إف      
 الجياز داخؿ إلى التنفس عممية خالؿ مف تتسرب كالتي الممكثة السامة المكاد نفس عمى

 . (waste watch ,2111)  خطيرة صحية مشكالت بو كيحدث لإلنساف التنفسي

 -: االقتصادية المشكالت  - 2 – 3/4/1
 مصدر تعد كالتي الخاـ المكاد مف كبير قدر يستنفذ البقايا مف الكبير القدر ىذا إلقاء إف       

 مف ليا إىدار يعد كىذا كالمعدنية كالحيكانية الزراعية كالثركة الطبيعية الثركة مصادر مف
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 تحكلت التي المنتجات ىذه تصنيع عممية أثناء المستيمكة الطاقة إىدار ك,  االقتصادية الناحية
 . يةائكيرب أك حرارية طاقة كانت سكاء كبقايا كفضالت عكادـ إلى

 أمس في كنحف لمقمامة كمقالب تستخدـ التي األراضي مف الكبيرة المساحات أيضا       
 كاستئجار كحرؽ نقؿ عف الناتجة اإلضافية التكاليؼك ,  اإلسكاف مشكالت لحؿ إلييا الحاجة
 . (  2113,  عمي)  بقاياال ىذه مف لمتخمص عمالة

 المالبس صناعة عن المتخمفة البقايا توظيف إلى االتجاه أىمية – 3/4/2

     : والنسيج

 مف كبيرة فائدة لو كالنسيج المالبس صناعة عف المتخمفة البقايا تكظيؼ إعادة يعتبر     
   : كمنيا كالبيئية االقتصادية الناحية
 كالثركة)  الطبيعية الثركة مكارد مف تعد كالتي الخاـ المكاد مف المستغؿ القدر خفض - أ    

 كالحرير الصكؼ ؼاألي في المتمثمة الحيكانية كالثركة كالكتاف القطف ألياؼ في المتمثمة الزراعية
 . ( الطبيعي

 كزنو ما فمصناعة التصنيع عمميات في المستيمكة الطاقة مف المستغؿ القدر خفض - ب    
 . الكقكد مف ترل 8 أك جالكف 1.5 يعادؿ ما استيالؾ يتـ المالبس مف كجـ 1

 كتنظيفيا غسميا يتـ الصكؼ مثؿ خاـ مادة فمثالن  المستغؿ الماء كمية خفض - ج     
 . الماء مف كبيرة كميات باستخداـ كصياغتيا

 مبيضات مف التصنيع عمميات أثناء المستخدمة الكيمائية المكاد كميات خفض - د    
 . إلخ 11111 لمصبغات كمثبتات كصبغات

 فعكادـ كالنفايات لمعكادـ كمقالب تستخدـ كالتي األراضي مف الكبيرة المساحات تقميص - ىػ    
 األقمشة أف حيث,  المقالب ىذه داخؿ مشكمة تشكؿ خاص بشكؿ كالنسيج المالبس

 مساحة مف كبير لجزء شاغال كتبقى تتحمؿ ال الصناعية األلياؼ مف المصنعة كالمنسكجات
 تتحمؿ فإنيا منيا الصكفية كخاصة الطبيعية األلياؼ مف المصنكعة األقمشة أما,  األرض
 .    األرض حرارة درجة ارتفاع عمى عمؿي أنو إلى باإلضافة ساـ ىيدرككربكني غاز كتنتج



85 

 التكازف إلى يقكدنا المالبس صناعة عف المتخمفة األقمشة كبقايا عكادـ تكظيؼ إعادة - ك    
,  URN)   الصناعة الحتياجات الالزمة الخامات مف قدر أقؿ استيراد يتـ حيث النفقات في

2111  ). 

 -: البقايا توظيف إعادة عممية عمييا ترتكز التي المفاىيم - 3/4/3
 يصؿ عندما إلييا الكصكؿ يمكننا مرحمة ىي البقايا كتكظيؼ تصنيع إعادة عممية إف    

 كىي,  بو االستفادة مف أمؿ أدنى فييا يككف ال التي المرحمة إلى استعمالو يتـ الذم المنتج
 مع التعامؿ في األخيرة المرحمة تعتبر المرحمة كىذه النفايات سالؿ إلى فييا يقذؼ التي المرحمة
طالة كالمخمفات البقايا كمية تخفيض إمكانية إلى رالنظ يمكننا إننا ذلؾ مف كيتضح , العكادـ  كا 
 المزيد استيالؾ إلى الحاجة دكف جديدة بطرؽ استعماليا إعادة طريؽ عف ذلؾ ك,  المكاد عمر
 كتكظيؼ تصنيع إعادة عممية عف الحديث فعند كلذلؾ,  اإلضافية الخاـ المكاد أك الطاقة مف

 -: ىي ىامة مراحؿ ثالثة نكضح أف يجب العكادـ
  : Reduce البقايا من الناتج تخفيض مفيوم - أ

 درجة أقصى إلى الناتجة البقايا كمية خفض محاكلة ىك مفيكـال لذلؾ األساس حجر إف    
 حالة كفي,  األفراد استيالؾ عف أك ما صناعة عف ناتجة البقايا ىذه كانت سكاء,  مكنةم

 مف بيا االستعانة يمكف كمية أقؿ استخداـ طريؽ عف ذلؾ يتـ الصناعة عف الناتجة العكادـ
 منتج إلنتاج المختمفة التصنيع مراحؿ أثناء درجة ألقصى بيا االستفادة يتـ كالتي , الخامات

 ( world wise  ,2111) .الخامات مف ممكف قدر أقؿ تيدير مع جيد مستكل عمى
 الشرائي الكعي زيادة طريؽ عف ذلؾ يتـ األفراد استيالؾ عف الناتجة البقايا حالة في أما     
 بشرائو يقكـ ما باستخداـ كيقكـ فقط فعميا إليو يحتاج الذم المنتج بشراء الفرد فيقكـ,  لألفراد
 . صحيحة بطريقة

 :  Reuseالبقايا استعمال إعادة مفيوم - ب
 مف كبأكثر مرة مف ألكثر االستعماؿ إعادة طريؽ عف االستمرارية يعني المفيكـ كىذا     
 أك الصناعة عف الناتجة العكادـ مستكل عمى سكاء المنتج عف االستغناء مف بدال , كظيفة
 . (jack, baddy ,2111)  األفراد استيالؾ عف الناتجة
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 أثناء المستعممة الخامات استخداـ إعادة يمكف الصناعة عف الناتجة البقايا مستكل فعمى     
 النشا مادة استغالؿ يمكف:  ذلؾ عمى مثاؿ,  أمكف إف مرة مف ألكثر التصنيع عمميات

 بقايا استغالؿ ككذلؾ,  منيا التخمص مف بدال دكرة مف ألكثر المنسكجات لتقكية المستخدمة
 طحف إعادة أك لمتربة مسمدة كمكاد تحمميا بعد القطف غزؿ مرحمة عف الناتجة الطبيعية األلياؼ
 قد يككف كبذلؾ لمماشية كغذاء كاستخداميا القطف حمج مرحمة عف المتخمفة السميكلكزية األلياؼ

 . درجة أقصى إلى منيا االستفادة تـ
 تـ التي المنتجات استخداـ إعادة يمكف األفراد استيالؾ عف الناتجة البقايا مستكل كعمى     

 عمؿ في عنو المستغنى الجينز البنطمكف استخداـ يمكف:  مثال جديدة كظائؼ في استعماليا
 . منو االستفادة تمت قد يككف بذلؾ ك مبتكرة حقيبة عمؿ في القماش استخداـ أك شكرت

 : Reclaim  البقايا إصالح مفيوم - جـ
 بيف خطكة ىناؾ,  البقايا تكظيؼ ك تصنيع إعادة ىي ك األخيرة الخطكة إلى نصؿ أف قبؿ     
 يمكف ما إصالح خطكة ىي ك بيا االستفادة يمكف تصنيعيا إعادة ك البقايا استعماؿ إعادة

 األساسية فالمادة جديد بشكؿ لكف ك,  بيا لالستفادة عنيا االستغناء قبؿ المنتجات مف إصالحو
 بنطمكف أك بقميص قطع مكاف عمى أبميؾ ضع ك مثؿ إصالحيا يتـ لكف ك نفسيا ىي لممنتج
 . جديد عمر ك جديد شكؿ الممبسية لقطعوا تعطي مبتكرة ك جميمة بطريقة

 :  Recycle البقايا تصنيع و توظيف إعادة بمفيوم المقصود – د
 تـ التي المنتجات استخداـ بو مقصكد عامة بصفة تصنيعيا ك البقايا تكظيؼ إعادة إف        

 التي البقايا ىذه أساسي بشكؿ تركيبو في يدخؿ المنتج ىذا جديد منتج لعمؿ بالفعؿ استخداميا
 . ( waste watch  ,2111) تصنيعيا ك تكظيفيا تـ

 أك البقايا أساسية بصكرة تصنيعو في يدخؿ جديد منتج ابتكار ىك أخرل بصيغة ك     
 قذؼ أماكف في بو يمقى ك القيمة معدكمة تصبح التي ك المجتمع عف الناتجة المخمفات
 الجديد المنتج تركيب الى البقايا ىذه تدخؿ ك مثالية بصكرة احد منيا يستفيد ال ك,  النفايات
 كفقا ك مسؤلة ىيئة إشراؼ تحت ك مقننة ك محدكدة بنسب لو األساسي التصميـ مف كجزء
 . ( URN  ,2111)  المنتجات سالمة مف لمتأكد مدركسة لبرامج
 الجاىزة المالبس عف المتخمفة البقايا بتكظيؼ المقصكد أف(  2113,  عمي)  كترل     

 مراحؿ عف الناتجة القماش فضالت أك القماش مف الصغيرة القطع استخداـ إعادة بو المقصكد
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 ك نفعي دكر لو جديد منتج عمؿ في,  القص مراحؿ في خاصة ك,  الجاىزة المالبس صناعة
 القماش مف القصاصات مف الصغيرة القطع ىذه أساسي بشكؿ تركيبو في يدخؿ ك جمالي
 . مبتكرة بطريؽ تصنيعيا ك تكظيفيا المعاد

 -: والنسيج المالبس بقايا تصنيف 3/5
 -: إلى أخرل خامة كأم تصنيفيا يمكف كالنسيج المالبس صناعة عف الناتجة البقايا إف    
 ( pre-Consumer)(   األفراد استيالؾ قبؿ ما بقايا)  - 1 – 3/5

 البقايا أم,  كالنسيج المالبس لصناعة المختمفة المراحؿ عف الناتجة البقايا بيا كالمقصكد     
 مراحؿ أثناء تنتج التي البقايا إلى(  الغزؿ)  كخاصة األلياؼ تجييز مرحمة عف تنتج التي

 . النيائية صكرتو في الممبسي المنتج تصنيع
 تحكؿ حيث,  كتكظيفيا تصنيعيا المعاد البقايا مف% 75 حكالي البقايا ىذه مساىمة كتبمغ     
 كيمكف  كمبتكرة مفيدة منتجات إلى القمامة مقالب في بإلقائيا منيا التخمص يتـ ميممة مكاد مف

 : إلى البقايا ذهى تصنيؼ
 . ( الطبيعية األلياؼ غزؿ)  كخاصة الغزؿ مراحؿ عف المتخمفة األلياؼ - أ    
 مرحمة كخاصة)  الجاىزة المالبس صناعة مراحؿ عف المتخمفة األقمشة اصاتقص  - ب    

  (report ,1999) . ( القص
 قامت الباحثة باستخدامو ك تصنيفو ك استغاللو في البحث .ك ىذا ما       

 ( post-Consumer) ( األفراد استيالؾ بعد ما بقايا)   - 2 – 3/5
 الجزء فإف ذلؾ مف كبالرغـ كالنسيج المالبس عكادـ مف األكبر الجزء تمثؿ العكادـ ىذه     
 أك مالبس أم في تتمثؿ العكادـ كىذه,  محدكد جزء يزاؿ ال العكادـ ىذه مف تكظيفو يتـ الذم

 استخداميا بعد األفراد يقرر كالتي القماش مف مصنكعة شخصية مستخدمات أك مفركشات
 أك ممزقة أك قديمة أصبحت ألنيا إما,  عنيا االستغناء يتـ المنتجات كىذه نيائيا منيا التخمص

,  textile recycle ) قديمة أصبحت مكضتيا ألف أك المقاس حيث مف أصغر أصبحت ألنيا
1997 . ) 
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 أزياء تنفيذ في استغالليا ك األقمشة بقايا بجمع قامت التي(  2117,  صباغ ) ترل ك     
 : ىي ك البقايا ىذه جمع عند رأتيا أىمية ىناؾ أف األبميؾ فف بكاسطة مبتكرة

, الخامات دمج أىمية عمى الضكء مف مزيد إلقاء في التجربة تساىـ:  الفنية األىمية - أ
 األىمية أيضان  كتتركز,  جميفكرد نظرية خالؿ مف عممي بأسمكب جديدة صياغة كصياغتيا

 .كالخامات األقمشة بقايا استخداـ خالؿ مف الفني كالتعبير االبتكار حيث مف لمتجربة الفنية
 كالمعارض أخرل كمجاالت التعميـ مراحؿ في التجربة ىذه تفيد:  التربوية األىمية - ب

 كيفية تبيف ناجحة نماذج عرض خالؿ مف كذلؾ,  كغيرىا الفنكف كمراكز المنتجة كاألسر
 ذلؾ , بيا التشكيؿ كميارات الفني لمتعبير كتطكيعيا األقمشة كبقايا المضافة القطع إخراج

 كاإلبداع االبتكار عمى يساعد ىذا أف حيث كبرل تربكية أىمية لمتجريب أف إلى باإلضافة
 البصرية الرؤية خالؿ مف المجاؿ ىذا في التعامؿ عند السمكؾ كتشكيؿ النفس عمى كاالعتماد
 . المختمفة التعميـ مراحؿ في الفعمية كالممارسة الجمالية

 أنيا كحيث كالخامات األقمشة بقايا باستخداـ التجربة ىذه تتميز : االقتصادية األىمية -ج
 تدكير إعادة يعتبر استخداميا فإف نفسو الكقت نفس كفي البيئات جميع في كمتكفرة مكمفة غير
 العممي كالتثقيؼ االقتصادم الكعي رفع في كالمساىمة البيئة عمى الحفاظ عمى يساعد مما ليا
. 
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 : تمييد 4/1
 في الباحثة تتبعيا سكؼ التي الخاصة اإلجراءات ك الخطكات الفصؿ ىذا يتضمف      
 حسب مجمكعات في تصنيفيا ثـ أكال األقمشة بقايا بجمع قامت حيث,  التطبيقية دراستيا
,  مبتكرة كاحدة كحدة في دمجيا عند لبعضيا الخامات مالئمة مدل كك أشكاليا  أنكاعيا

 كتحميؿ استبياف المشاغؿ النسائية في النتائج .

 : البحث منيج  4/2
 كمعمكمات أكصاؼ كجمع دراستيا يراد التي الظاىرة كصؼ عمى يقكـ:  الكصفي المنيج      
 الكاقع تطكير في تساعد تعميمات إلى لمكصكؿ عنيا كالتعبير كتنظيميا عنيا دقيقة كبيانات

 بؿ ىك كما الكاقع كصؼ أك الظكاىر كصؼ إلى ييدؼ ال الكصفي فاألسمكب ، الدراسة ليذه
 ( . ـ2115,  كآخركف عبيدات)  كتطكيره الكاقع ىذا فيـ في تساىـ استنتاجات إلى الكصكؿ
 كآخركف الغني عبد ذكر حيث جديدة ابتكاريو حمكؿ إلى لمكصكؿ التجريب إلى باإلضافة      

 األشياء بإدراؾ سكاء كالتأمؿ بالتركم محكمو صكران  يتخذ يجرب حيف المصمـ أف( ـ1994)
 . كترتيبيا المجردة األفكار بابتداع أك ، كمعالجتيا الطبيعية

 : البحث حدود 4/3
 . المكرمة مكة أنحاء في النسائية المشاغؿ

 : البحث أدوات 4/4
 :  (استبياف ) المشاغؿ النسائية   - 1 – 4/4

حيث استخدمت الباحثة استبياف مفتكح ك احتكل عمى عدة أسئمة لمتعرؼ عمى الكـ       
 اليائؿ مف بقايا األقمشة الغير مستغؿ .

 ( Adobe Photoshop ):  الفكتكشكب برنامج استخداـ – 2 - 4/4
 بقايا دمج ك,  الحاسب إلى التصاميـ إلدخاؿ البرنامج ىذا باستخداـ الباحثة قامت     

 . التصاميـ ىذه في الضكئي الماسح بكاسطة صكرىا إدخاؿ تـ التي األقمشة
 : الرقمية الكاميرا - 3 - 4/4

 تصكير أيضا ك,  دقيقة ك مفصمة بصكرة العممي الجزء خطكات تصكير في استعماليا تـ    
 . ألكانيا ك بزخارفيا المبتكرة لألزياء النيائي اإلخراج
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 اجراءات الدراسة التطبيقية : – 4/5
        مف خالؿ الدراسة النظرية السابقة لعناصر التصميـ ك أسسو ك أساليبو ك الخامات       

مالمسيا , ك أخيرا جمع بقايا األقمشة ك تصنيفيا ك ) األقمشة ( ك التعرؼ عمى أػنكاعيا ك 
 تصميمات ألزياء نسائية مبتكرةعمؿ في بأساليب التكليؼ المختمفة إلى جانب التجريب دمجيا 
 خطكط المكضة .تساير 
 : ك قد كانت الخطكات التي اتبعتيا الباحثة كالتالي      

 أوال : جمع بقايا األقمشة :
ك تـ ذلؾ عف طريؽ عمؿ زيارات  التأكد مف كجكد كـ ىائؿ مف األقمشة غير مستغؿ - 1

 ميدانية شممت جميع المشاغؿ المتكاجدة في مناطؽ مكة المكرمة ك قامت الباحثة بعمؿ التالي : 
 لحصر المشاغؿ النسائية . استبانوعمؿ  –أ 

 التي تـ تجميعيا مف المشاغؿ ككؿ فكجد التالي: األقمشةلكـ الفائض مف  إحصاءعمؿ  -ب 
 مف األقمشة :فائض  ىلمحصكؿ عم األقمشةمكننا تقسيـ مستخدمي ي 

 .مصانع المالبس  – 1
 . المشاغؿ النسائية  – 7

 . المنازؿ  – 3
نظرا لمكـ  حيث أف الباحثة قامت بالتركيز عمى الفائض القادـ مف المشاغؿ النسائية فقط        

 قامت بالتالي : حصمت عميو منيا كعميواليائؿ التي 
 سيـ منطقة مكة تقتـ ذلؾ عف طريؽ ك النسائية بمكة المكرمة  مشاغؿ لم عمؿ حصر

كذلؾ بناء حيث قامت بضـ بعض األحياء المجاكرة ببعضيا , كمناطؽ  حياءأالمكرمة إلي 
 : ( 1ك كانت كالتالي كما في الجدكؿ )  التي قامت بياميدانية الجكلو ال ىعم
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 ( تقسيـ مناطؽ مكة المكرمة  1) جدكؿ 

 مسميات األحياء عدد األحياء المنطقة

 ( الستيف –النزىة  -رالزاى – العتيبيةتضمنت )  4 منطقة العتيبية

 العدؿ( –كريع ذاخر  -جبؿ النكر –شارع الحج  تضمنت ) 4 منطقة شارع الحج

 –الرصيفة  –الطندباكم  –شارع المنصكر  تضمنت ) 4 منطقة شارع المنصكر
 ( الخالدية

 ( العكالي –العزيزية  تضمنت ) 7 العزيزيةمنطقة 

 تضمنت ) الشرائع ( 1 منطقة الشرائع

 ( بطحاء قريش –االسكاف  –الكعكية  -الشكقيةتضمنت )  4 منطقة الشكقية

 ( البحيرات –النكرية  –العمرة  تضمنت ) 3 منطقة العمرة

 ) المصدر : أمانة العاصمة المقدسة (

 
 لتقسيـ مناطؽ مكة المكرمة (  1رقـ ) رسـ بياني 
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 رسم بياني يوضح تقسيم منطقة مكة المكرمة الي احياء

 منطقة العتيبية

 منطقة شارع الحج

 منطقة العزيزية

 منطقة الشرائع

 منطقة العمرة

 منطقة شارع المنصور

 منطقة الشوقية
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 الباحثة الكصكؿ إلى المشاغؿ التي تكجد في داخؿ  ياالتي كاجيت ك مف الصعكبات
 األحياء كالحكارم فكاف مف الميـ تكاجد الزكج في كؿ جكلة ميدانية .

 النسائية عداد المشاغؿ أيبيف  (  7رقـ ) جدكؿ 

 الكمي لممشاغؿ المجمكع المنطقة

 777 منطقة العتيبية

 131 منطقة شارع الحج

 78 منطقة شارع المنصكر

 74 منطقة العزيزية

 71 منطقة الشرائع

 66 منطقة الكعكية

 54 منطقة العمرة
 695 المجمكع الكمي

 
 

 
 يكضح عدد المشاغؿ الكمي في كؿ منطقة(  7رقـ ) رسـ بياني 

بأمانة العاصمة المقدسة ك لكف  باالستعانةلممشاغؿ  كميك قد تـ الحصكؿ عمى العدد ال
 .تخص أصحاب المشاغؿ  شخصيةلـ يتـ كضع نسخ منيا بسبب احتكاءىا عمى معمكمات 
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 المجموع الكلي للمشاغل

 منطقة العتيبية

 منطقة شارع الحج

 منطقة شارع المنصور

 منطقة العزيزية

 منطقة الشرائع

 منطقة الكعكية

 منطقة العمرة
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مف المشاغؿ النسائية تنكع األقمشة  فائض بقايا األقمشةالباحثة بعد جمع  الحظت -7
 .تقسيميا بحسب كجية نظرىا ك تـ مكاسـ الالمجمعة عمى حسب 

 األقمشة القادمة منيا المكاسـ ك  ( 3جدكؿ رقـ ) 

 نكع الفائض القادـ منيا المكاسـ
 كحمي ( –بني  –) أخضر قطنيات ذات الكاف محدده  مكسـ المدارس 

 أقمشة خفيفة مف جميع أنكاع األقطاف الخفيفة ك الزبدة . مكسـ الصيؼ 
 –جميع أنكاع األقمشة الخاصة بفساتيف السيرة مف ) قطيفة  مكسـ األفراح ) السيرات (

 –تؿ  –جكبير  –كريب  –شيفكف  –ساتاف  –حرير  –تفتاه 
 دانتيؿ (

 الكتاف الثقيؿ ( –أقمشة ثقيمة ) الصكؼ  مكسـ الشتاء
 

تـ حيث  ك ى مدل عدة شيكر,عمككؿ جمع العينات مف المشاغؿ النسائية  ت عمميةتم  - 3
 . في نياية كؿ أسبكعجمع الفائض لكؿ المشاغؿ  مع مبدئيعمؿ اتفاؽ 

 ك أخيرا تـ عمؿ فرز نيائي لمفائض القادـ مف المشاغؿ إلى نكعيف :   
 فائض يمكف استعمالو . – أ

 ناىي لحجـ القطع  .لمصغر المتمكف استعمالو ال يفائض  – ب
 بعد عممية الفرز النيائي قامت الباحثة بتقسيـ البقايا إلى عدة أنكاع :  - 4

 : حسب طبيعتيا 
  ية : منيا القطف ك الكتاف ك الحرير .األقمشة ذات األلياؼ الطبيع -أ 

 –الكريب  –الساتاف  –التفتاه  –ات األلياؼ الصناعية ك المخمكطة : القطيفة األقمشة ذ –ب 
 الدانتيؿ . –التؿ  –االسترتش  -نزا اأكرج –الشيفكف 
  حسب أشكاليا :ك بعد ذلؾ قسمت 

 األقمشة المشجرة . –ب                                 األقمشة السادة . –أ  
 األقمشة المطرزة . –ج 
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 :ثانيا : دمج بقايا األقمشة 
 الرسـ :قامت الباحثة في عمؿ التصميمات متبعة أحد أساليب التصميـ ك ىي اسكتش  - 1
 .(  scannerك إدخالو بالماسح الضكئي ) رسـ التصميـ المبتكر في اإلسكتش  –أ  

 ( : 1مثاؿ ) 

 
 ( 1تصميـ رقـ ) 
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( أك الكاميرا  scanner)  بالماسح الضكئيبجميع أنكاعيا ف بقايا األقمشة دخاؿ صكر مإ -ب 
 الرقمية :

    

   
   
 
 
 
 
 

                    
 
 
 
 

 األقمشة المدخمة باإلسكانر أنكاع( يكضح  77شكؿ ) 
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اسب مع التصميـ المرسكـ ك ذلؾ عف إدخاؿ ىذه األنكاع مف األقمشة ك دمجيا بما يتن -جػ 
   ك ىكذا كانت النتيجة : ( photo shopطريؽ برنامج الفكتكشكب ) 

 

 دمج األقمشة عميوبعد (  1تصميـ رقـ ) 

 بقايا األقمشة المستخدمة :
 األقمشة القطنية السادة ك المشجرة .

 

 المتبع في التكليؼ :األسمكب 
 ( patch workأسمكب المرقعات )

 عمى ىيئة مساحات مختمفة .

 األسمكب المتبع في التنفيذ:
 أسمكب إسكتش التصميـ 
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 ( : 7)  اؿمث

 

  ( 7 )رقـ تصميـ 
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 بعد دمج األقمشة عميو ( 7) رقـ تصميـ 

 أسمكب سابقا ك ىيك قد اعتمدت في ىذيف التصميميف إحدل أساليب التكليؼ المذككرة      
 ( أم تجاكر األقمشة مع بعضيا في التصميـ . patch workالمرقعات ) 

 األسمكب المتبع في التكليؼ :
 ( patch workأسمكب المرقعات )

 عمى ىيئة مساحات ىندسية .

 بقايا األقمشة المستخدمة :
 قماش القطيفة بعدة ألكاف .

 

 األسمكب المتبع في التنفيذ:
 التصميـ .أسمكب إسكتش 
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التكليؼ باإلضافة ) األبميؾ  أسمكب( فقد اعتمدت الباحثة  4 –3أما في المثاليف )      
Applique  مجمكعة مف الخامات عمى سطح أرضية مف القماش : إضافة( أم 

 ( : 3مثاؿ ) 

 
 ( 3) رقـ تصميـ 
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 األقمشة عميو( بعد دمج  3) رقـ تصميـ 

 بقايا األقمشة المستخدمة :
 قماش الكتاف بعدة ألكاف .

 

 األسمكب المتبع في التكليؼ :
 ( appliqueأسمكب األبميؾ ) 

تكليؼ بأسمكب اإلضافة بيف خامات 
 منسكجة مختمفة مثبتة بالماكينة .

 األسمكب المتبع في التنفيذ:
 أسمكب إسكتش التصميـ .
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 ( : 4مثاؿ ) 

 
 ( 4) رقـ تصميـ 
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 ( بعد دمج األقمشة عميو  4) رقـ تصميـ 

 األسمكب المتبع في التكليؼ :
 ( appliqueأسمكب األبميؾ ) 

تكليؼ بأسمكب اإلضافة بيف خامات 
 منسكجة مختمفة مثبتة بالماكينة .

 بقايا األقمشة المستخدمة :
 القطنية السادة ك المشجرة .األقمشة 

 

 األسمكب المتبع في التنفيذ:
 أسمكب إسكتش التصميـ .



115 

اتبعت الباحثة أسمكب أخر مف أساليب التصميـ ك ىك أسمكب التصميـ المباشر عمى  – 2
 المانيكاف ك ذلؾ بدمج البقايا مباشرة عميو كما ىك مكضح في التصميميف التالييف :

 (  Patch workمتبع فييما أسمكب المرقعات ) (   2 -1مثاؿ ) 
 ( : 1مثاؿ ) 

  
 (  1)  رقـ  صكرة

 
 
 

 األسمكب المتبع في التنفيذ :
أسػػػػػػػػػػمكب التصػػػػػػػػػػميـ عمػػػػػػػػػػى الجسػػػػػػػػػػـ 

 الصناعي ) المانيكاف ( . 

 بقايا األقمشة المستخدمة :
اقمشػػػػة الحريػػػػر ك السػػػػاتاف السػػػػادة ك 

 المشجرة.
 

 األسمكب المتبع في التكليؼ :
 ( patch workأسمكب المرقعات )

عمى ىيئة مساحات مختمفة ك تداخؿ 
 قطع األقمشة مع بعضيا البعض.
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 ( : 7مثاؿ ) 
 

 
 (  7)  رقـصكرة 

 
 

 األسمكب المتبع في التكليؼ :
 ( patch workأسمكب المرقعات )

 عمى ىيئة مساحات كاحدة .

 بقايا األقمشة المستخدمة :
اقمشػػػػة الحريػػػػر ك السػػػػاتاف السػػػػادة ك 

 المقممة . األكرجنزا
 

 األسمكب المتبع في التنفيذ :
أسػػػػػػػػػػمكب التصػػػػػػػػػػميـ عمػػػػػػػػػػى الجسػػػػػػػػػػـ 

 الصناعي ) المانيكاف ( . 
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 ( : Applique( اتبعت فييما الباحثة اسمكب اإلضافة )  4 – 3أما التصميميف ) 

 ( : 3مثاؿ ) 

 
 ( 3)  صكرة رقـ
 

 بقايا األقمشة المستخدمة :
اقمشػػػػػػة التفتػػػػػػاه السػػػػػػاادة بعػػػػػػدة ألػػػػػػكاف 
 مثبتو عمى فستاف مف التفتاه السادة.

 
 األسمكب المتبع في التكليؼ :

 ( appliqueأسمكب األبميؾ ) 
تكليؼ بأسمكب اإلضافة بيف خامات 

 يدكيا .منسكجة مختمفة مثبتة 

 األسمكب المتبع في التنفيذ :
أسػػػػػػػػػػمكب التصػػػػػػػػػػميـ عمػػػػػػػػػػى الجسػػػػػػػػػػـ 

 الصناعي ) المانيكاف ( . 
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 ( :  4مثاؿ ) 

 
 ( 4)  رقـصكرة 

 
 
 
 
 
 

 بقايا األقمشة المستخدمة :
اقمشػػػػة القطيفػػػػة ك األكرجنػػػػزا ك التػػػػؿ 
بػػػػدرجات المػػػػكف الػػػػذىبي مثتبػػػػة عمػػػػى 

 فستاف مف التفتاه الذىبي.
 

 األسمكب المتبع في التكليؼ :
 ( appliqueأسمكب األبميؾ ) 

تكليؼ بأسمكب اإلضافة بيف خامات 
 مختمفة مثبتة يدكيا .منسكجة 

 األسمكب المتبع في التنفيذ :
أسػػػػػػػػػػمكب التصػػػػػػػػػػميـ عمػػػػػػػػػػى الجسػػػػػػػػػػـ 

 الصناعي ) المانيكاف ( . 
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 الخامس الفصؿ

 ( مناقشة النتائج ك الفركض )

 

 
 5/1  مناقشة الفرض األكؿ 
 5/2  مناقشة الفرض الثاني 
 5/3 مناقشة الفرض الثالث 
 5/4  أىـ النتائج 
 5/5 التكصيات 
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 مييد : ت
يتضمف ىذا الفصؿ عرض لمنتائج لمتحقؽ مف صحة الفركض ك ذلؾ ةفي ضكء نتائج     

 الدراسات السابقة كما يتناكؿ ممخص ألىـ النتائج ك عرض لتكصيات البحث .

 أوال : مناقشة الفروض :
 . ( مستغل غير األقمشة بقايا من ىائل كم يوجد )لذي ينص عمى الفرض األول ا 5/1

ك لمتحقؽ مف ىذا الفرض قامت الباحثة بعمؿ جكلة ميدانية شممت جميع المشاغؿ في مكة     
ليذه  إحصاءك عمؿ في أكياس ثـ كزنيا بالكيمك , ك جمع الفائض مف بقايا األقمشة , المكرمة 

      قامت بتقسيـ مكة المكرمة إلى سبعة مناطؽ كما , ك لتسييؿ ىذه الميمة عمى الباحثةالبقايا
حساب الفائض مف مشاغؿ كؿ منطقة لمدة شير في  تـعمى أساس ذلؾ , ك ضحت سابقا ك 

التي سـ االمك  كالتي قسمتيا الباحثة  السبعةلمناطؽ ايكضح  التاليجدكؿ ال, ك مكاسـ متعددة 
ك ,  كالنسببالكيمك التي تـ حصرىا  المشاغؿة الفائض مف األقمشة القادمة مف كميك  الحظتيا
مما الميمالت  ؿيتـ التخمص منيا برمييا في سالعمى تمكث البيئة ألنو بشكؿ كبير يؤثر الذم 
 كيمكجراـ ( 76األقمشة في مكسـ المدارس ) بقايا  بمغت, حيث غير مستغؿ( )تكدس ليا يسبب 

كيمك جراـ ( ك مكسـ الشتاء  775كيمك جراـ ( ك مكسـ األفراح )  168بينما في مكسـ الصيؼ ) 
 : ( 4كما يكضح جدكؿ رقـ ) كيمك (  53) 
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 ( كميات بقايا األقمشة  4جدكؿ ) 

 

 

 
 
 

 مكسـ الشتاء مكسـ االفراح مكسـ الصيؼ مكسـ المدارس المكاسـ

 المنطقة
 كيمك
 جراـ

النسبة 
 المئكية

 كيمك
 جراـ

النسبة 
 المئكية

 كيمك
 جراـ

النسبة 
 المئكية

 كيمك
 جراـ

النسبة 
 المئكية

 %28.30 15 %24.44 55 %29.76 50 %26.32 20 منطقة العتيبية
منطقة شارع 

 الحج
17 22.37% 38 22.62% 47 20.89% 12 22.64% 

منطقة شارع 
 %16.98 9 %15.56 35 %16.07 27 %19.74 15 المنصكر

 %13.21 7 %13.33 30 %11.90 20 %13.16 10 العزيزيةمنطقة 
 %9.43 5 %12.44 28 %9.52 16 %7.89 6 منطقة الشرائع
 %5.66 3 %8.89 20 %5.95 10 %6.58 5 منطقة الشكقية
 %3.77 2 %4.44 10 %4.17 7 %3.95 3 منطقة العمرة

 %100.00 53 %100.00 225 %100.00 168 %100.00 76 المجمكع
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 ( يكضح النسب المئكية لفائض األقمشة 3رسـ بياني رقـ ) 
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 ( يكضح قياس الفائض مف األقمشة بالكيمك 4رسـ بياني رقـ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

 كيلوجرام كيلوجرام كيلوجرام كيلوجرام

 موسم الشتاء موسم االفراح موسم الصيف موسم المدارس

 منطقة العتيبية

 منطقة شارع الحج

 منطقة شارع المنصور

 منطقة العزيزية

 منطقة الشرائع

 منطقة الشوقية

 منطقة العمرة



115 

حتى ك ىكذا تـ حساب الفائض مف األقمشة القادمة مف المشاغؿ ك تـ ذلؾ لمدة عاـ كامؿ      
, ك تـ كزنيا بالكيمك لمالحظة الكـ اليائؿ مف البقايا يتـ مالحظة الكميات ك المكاسـ بشكؿ كاضح 

حيث قامت بتصنيؼ عكادـ المالبس ك (  2113يتفؽ ذلؾ مع رسالة ) عمي ,  ك تقديره بدقة ,  ك
 :النسيج ك النسب المعاد تكظيفيا ك تصنيعيا منيا في الجدكؿ التالي 

 ( تصنيؼ عكادـ المالبس ك النسيج 5جدكؿ رقـ ) 

النسبة المئكية لمعكادـ  استخدامو تصنيؼ العادـ مسمسؿ
 المعاد تكظيفيا

عكادـ في صكرة قصاصات مف  1
 األقمشة

تستخدـ في صناعة 
 الكرؽ

7 % 

2 
عكادـ مالبس ك نسيج ناتجة 

عف االستخداـ الشخصي لألفراد 
 أك اإلستيالؾ المنزلي

 % 71 مالبس مستعممة

3 
عكادـ في صكرة ألياؼ ناتجة 

 عف عمميات الغزؿ
تستخدـ في صناعة 

 % 9 الحشكات ك المكاد العازلة

4 
عكادـ في صكرة ألياؼ ك 
تمت قصاصات مف األقمشة 

 معالجتيا

يعاد تصنيعيا إلى غزؿ 
لتستخدـ في صناعة 

 النسيج
8 % 

5 
عكادـ متنكعة مف ألياؼ ك 
قصاصات أقمشة ك مالبس 

 قديمة

بيا ك تقذؼ في  ال يستفاد
 % 6 مقمب النفايات

 % 111  المجمكع 6
 

 ( التي اعتمدت في تجييز بقايا األقمشة أربع مراحؿ : 2117ك ) صباغ ,       
الحصكؿ عمى أكبر عدد مف البقايا مف مصادر متعددة , مف المنازؿ ك  مرحمة التجميع : -أ 

 األقارب ك المحالت الخاصة باألقمشة .

مرحمة التصنيؼ : تنظيـ بقايا األقمشة بأسمكب يسيؿ مف خالليا الحصكؿ عمى أم قطعة   -ب 
 منيا ك تقسيميا إلى مجمكعات حسب األنكاع ك األلكاف ك حفظيا في أكياس نايمكف.
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 : تحديد األقمشة المناسبة لكؿ تصميـ ك ما يناسبيا مف بقايا األقمشة . االختيارمرحمة   -جػ 

األقمشة ك قصيا ك تفصيميا حسب التصميـ المطمكب  إعدادمرحمة اإلعداد : ك تـ فيو  –د 
 .تنفيذه

) دمج بقايا األقمشة لو تأثيرات  مناقشة الفرض الثاني و الذي ينص عمى 2/  5 
 مممسية مبتكرة ( :

 باستخداـ أسمكب تجاكر الخامات لتكضيحك لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قامت الباحثة       
التأثرات المممسية لبقايا األقمشة ك ذلؾ بعمؿ عينات لبعض أنكاع األقمشة ك دمجيا مع بعضيا 

 . البعض

 
 ك االكرجنزا –التفتاه  –دمج قماش الحرير 

 
 مف األقمشة القطنية أنكاعدمج 
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 ك القطيفة –ك التفتاه  –ك الشيفكف  –دمج قماش الحرير 

 
 ك الحرير المشجر ك الساده –دمج قماش القطف 

 
 ك الشيفكف المشجر –ك الدانتيؿ  –قماش الجرسيو  جدم
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 دمج قماش التفتاه المشجرك الساده مع الحرير الساده

 
 دمج قماش الحرير ك االكرجنزا ك التؿ 

 
 دمج األقمشة القطنية الساده ك المشجرة
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 ك التفتاه ك الحرير ك الشيفكف –دمج التؿ 

 
 دمج الشيفكف ك الحرير المشجر ك الساده

 
 دمج قماش الحرير المشجر ك الساده
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 ر ك الدانتيؿير المشجر دمج الشيفكف ك الح

 
 دمج األقمشة القطنية

 
 دمج القطف ك المنقط ك الساده ك الحرير المشجرك الشيفكف
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 دمج األكرجنزا بألكانيا المحتمفة

 
 دمج القطيفو مع التؿ ك الشيفكف 

 
 دمج الجرسيو السادة ك المشجر
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 دمج األقمشة القطنية

مع بعضيا البعض ك ذلؾ عف طريؽ التجريب ك التكليؼ  األقمشةدمج خامات ك ىكذا تـ       
باستخداـ ( حيث قامت  2004 ) الشريؼمع يتفؽ  لمحصكؿ عمى التأثيرات النسجية ك ذلؾبينيا 

الخامات التقميدية في مجاؿ المالبس ك النسيج , ك خامات متعددة ك متنكعة مثؿ المعدنية ك 
النباتية ك غيرىا مف خامات مستفيدة بما يمكف أف تراه في ىذه الخامات مف جماليات أك قيمة 

 تحقؽ ثراء لمقماش الذم يعتبر الخامة األساسية في تنفيذ األزياء .
بعمؿ تصميمات مف الحمي تكضح تأثيرىا عمى تصميـ التي قامت (  2007ك العيدركس )     

عمميات  إجراءالزم الكاحد الذم استخدـ كأساس لمعمؿ التجريبي بتثبيت الخطكط الخارجية لو , ثـ 
التجريب عميو باستخداـ المكف ك القطع المككنة لمحمي التقميدية عف طريؽ تحريكيا ك تكرارىا 
بطرؽ ك معالجات مختمفة لينتج العديد مف التصميمات المبتكرة ذات الطابع الذم يجمع بيف 

 ك المعاصرة .  األصالة

صميمات يمكن الحصول عمى ت) مناقشة الفرض الثالث و الذي ينص عمى  5/3
  .( مبتكرة تساير خطوط الموضة من اإلمكانات التشكيمية لبقايا األقمشة 

الباحثة مف جمع بقايا األقمشة بأنكاعيا التجربة الميدانية التي مرت بيا  إجراءاتبعد       
المتعددة ك المختمفة كالتجريب عمييا بعمؿ تأثيرات مممسيو مختمفة ك متنكعة نتج عف ذلؾ العديد 

 التصميـ ك  أساليبمف التصميمات المختمفة ك المبتكر التي تساير خطكط المكضة متبعة في ذلؾ 
 : لمختمفةالتكليؼ ا
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 ( 5رقـ ) تصميـ                      

 بقايا األقمشة المستخدمة :
 أقمشة الحرير السادة مف عدة ألكاف .

 

 األسمكب المتبع في التكليؼ :
 ( patch workأسمكب المرقعات )

عمى ىيئة مساحات مختمفة متمثمة 
في الدكائر ك الخطكط الطكلية ك 

 بالماكينة.العرضية مثبتة مع بعضيا 

 المتبع في التنفيذ:األسمكب 
 أسمكب إسكتش التصميـ .
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 ( 6رقـ ) تصميـ                    

 بقايا األقمشة المستخدمة :
 األقمشة القطنية السادة ك المشجرة .

 

 األسمكب المتبع في التكليؼ :
 ( patch workأسمكب المرقعات )

عمى ىيئة مساحات ىندسية الشكؿ 
عمى ىيئة معينات ك مثمثات مثبتة 

 مع بعضيا بالماكينة.

 األسمكب المتبع في التنفيذ:
 أسمكب إسكتش التصميـ. 
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 1 -(  7رقـ ) تصميـ                       

 بقايا األقمشة المستخدمة :
أقمشة الشيفكف ك الحرير المشجر ك 
 السادة بالمكنيف األبيض ك األسكد .

 
 األسمكب المتبع في التكليؼ :

 ( patch workأسمكب المرقعات )
عمى ىيئة مساحات ىندسػية الشػكؿ ك 
القطػػػػػػػػػػػع عمػػػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػػػكؿ مربعػػػػػػػػػػػات ك 
مستطيالت مثبتػة مػع بعضػيا الػبعض 

 بالماكينة.

 األسمكب المتبع في التنفيذ:
 أسمكب إسكتش التصميـ .
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 2 –(  7رقـ ) ـ تصمي               

 المستخدمة :بقايا األقمشة 
أقمشة الشيفكف ك الحرير المشجر ك 
 السادة بالمكنيف األبيض ك األسكد .

 
 األسمكب المتبع في التكليؼ :

 ( patch workأسمكب المرقعات )
عمى ىيئة مساحات ىندسػية الشػكؿ ك 
القطػػػػػػػػػػػع عمػػػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػػػكؿ مربعػػػػػػػػػػػات ك 
مستطيالت مثبتػة مػع بعضػيا الػبعض 

 بالماكينة .

 األسمكب المتبع في التنفيذ:
 أسمكب إسكتش التصميـ .
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 1 – ( 8رقـ ) تصميـ                  

 بقايا األقمشة المستخدمة :
أقمشة الجرسيو بنقشات جمد النمر 

 المختمفة .
 

 األسمكب المتبع في التكليؼ :
 ( patch workأسمكب المرقعات )

عمػػػى ىيئػػػػة مسػػػاحات مختمفػػػػة الشػػػػكؿ 
 بالماكينة .مثبتة مع بعضيا البعض 

 األسمكب المتبع في التنفيذ:
 أسمكب إسكتش التصميـ .
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 2 -(  8تصميـ )                 

 بقايا األقمشة المستخدمة :
 أقمشة الحرير كالكريب .

 

 األسمكب المتبع في التكليؼ :
 ( patch workأسمكب المرقعات )

عمػػػى ىيئػػػػة مسػػػاحات مختمفػػػػة الشػػػػكؿ 
 مثبتة مع بعضيا البعض بالماكينة .

 األسمكب المتبع في التنفيذ:
 أسمكب إسكتش التصميـ . 
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 ( 9 رقـ )تصميـ                  

 بقايا األقمشة المستخدمة :
أقمشػػػػػػػة التفتػػػػػػػاه بػػػػػػػدرجات األسػػػػػػػكد ك 

 األبيض ك الرمادم .
 

 األسمكب المتبع في التكليؼ :
 ( patch workأسمكب المرقعات )

ىيئػػػػة مسػػػاحات مختمفػػػػة الشػػػػكؿ عمػػػى 
 مثبتة مع بعضيا البعض بالماكينة .

 األسمكب المتبع في التنفيذ:
 أسمكب إسكتش التصميـ .
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 ( 10رقـ ) تصميـ                       

 بقايا األقمشة المستخدمة :
أقمشػػػػػػػة القطػػػػػػػػف ك الزبػػػػػػػدة المشػػػػػػػػجرة 

 بالمكف األحمر .
 

 األسمكب المتبع في التكليؼ :
 ( patch workأسمكب المرقعات )

عمى ىيئة مساحات ىندسػية الشػكؿ ك 
مسػػػتطيالت مثبتػػػة القطػػػع عمػػػى شػػػكؿ 

 مع بعضيا البعض بالماكينة .

 األسمكب المتبع في التنفيذ:
 أسمكب إسكتش التصميـ .
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 ( 11رقـ ) تصميـ                           

 بقايا األقمشة المستخدمة :
أقمشػػػػػػػػػػة الحريػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػدرجات المػػػػػػػػػػكف 

 األخضر  .
 

 األسمكب المتبع في التكليؼ :
 ( patch workأسمكب المرقعات )

عمى ىيئة مساحات مختمفػة مثبتػة مػع 
 بعضيا البعض بالماكينة.

 األسمكب المتبع في التنفيذ:
 أسمكب إسكتش التصميـ .
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 ( 12رقـ ) تصميـ                               

 بقايا األقمشة المستخدمة :
أقمشػػػػة القطيفػػػػة بػػػػدرجات األبػػػػيض ك 

 األسكد ك األحمر .
 

 التكليؼ :األسمكب المتبع في 
 ( patch workأسمكب المرقعات )

عمى ىيئة مساحات مختمفػة مثبتػة مػع 
 بعضيا البعض بالماكينة.

 األسمكب المتبع في التنفيذ:
 أسمكب إسكتش التصميـ .
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 ( 13 رقـ )تصميـ                  

 بقايا األقمشة المستخدمة :
أقمشػػػػػػػػػة التفتػػػػػػػػػاه ك الكريػػػػػػػػػب بػػػػػػػػػألكاف 

 الطيؼ .
 

 األسمكب المتبع في التكليؼ :
 ( patch workأسمكب المرقعات )

عمى ىيئة مساحات مختمفػة مثبتػة مػع 
 بعضيا البعض بالماكينة.

 األسمكب المتبع في التنفيذ:
 إسكتش التصميـ . أسمكب
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 ( 14 )رقـ تصميـ                         

 األسمكب المتبع في التكليؼ :
 ( patch workأسمكب المرقعات )

عمى ىيئة مساحات مختمفػة مثبتػة مػع 
 بعضيا البعض بالماكينة.

 بقايا األقمشة المستخدمة :
 أقمشة القطيفة الممكنة ك الدانتيؿ .

 

 التنفيذ: األسمكب المتبع في
 أسمكب إسكتش التصميـ .
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 ( 15 رقـ )تصميـ                                  

 بقايا األقمشة المستخدمة :
أقمشػػػػػػة القطػػػػػػف كالمشػػػػػػجرة ك الزبػػػػػػػدة 

 السادة .
 

 األسمكب المتبع في التكليؼ :
 ( patch workأسمكب المرقعات )

عمى ىيئة مساحات مختمفػة مثبتػة مػع 
 بعضيا البعض بالماكينة.

 األسمكب المتبع في التنفيذ:
 أسمكب اسكتش التصميـ 
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 ( 5صكرة رقـ )                              

 األقمشة المستخدمة :بقايا 
أقمشػػػػػػة القطػػػػػػف كالمشػػػػػػجرة ك الزبػػػػػػػدة 

 السادة .
 

 األسمكب المتبع في التكليؼ :
 ( patch workأسمكب المرقعات )

عمى ىيئة مساحات مختمفػة مثبتػة مػع 
 بعضيا البعض بالماكينة.

 األسمكب المتبع في التنفيذ :
أسػػػػػػػػػػمكب التصػػػػػػػػػػميـ عمػػػػػػػػػػى الجسػػػػػػػػػػـ 

 الصناعي ) المانيكاف ( . 
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 ( 6صكرة رقـ )                          

 بقايا األقمشة المستخدمة :
 أقمشة القطف المنقطة بألكاف مختمفة .

 

 األسمكب المتبع في التكليؼ :
 ( patch workأسمكب المرقعات )

عمى ىيئة مساحات مختمفػة مثبتػة مػع 
 بعضيا البعض بالماكينة.

 األسمكب المتبع في التنفيذ :
أسػػػػػػػػػػمكب التصػػػػػػػػػػميـ عمػػػػػػػػػػى الجسػػػػػػػػػػـ 

 الصناعي ) المانيكاف ( . 
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 ( 7رقـ ) صكرة                           

 بقايا األقمشة المستخدمة :
 أقمشة الحرير المشجرة ك السادة .

 

 التكليؼ :األسمكب المتبع في 
 ( patch workأسمكب المرقعات )

عمى ىيئة مساحات مختمفػة مثبتػة مػع 
 بعضيا البعض بالماكينة.

 األسمكب المتبع في التنفيذ :
أسػػػػػػػػػػمكب التصػػػػػػػػػػميـ عمػػػػػػػػػػى الجسػػػػػػػػػػـ 

 الصناعي ) المانيكاف ( . 
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 ( 8 صكرة رقـ )                         

 
 
 

 بقايا األقمشة المستخدمة :
 أقمشة الحرير المشجرة ك السادة .

 

 األسمكب المتبع في التكليؼ :
 ( patch workأسمكب المرقعات )

عمػػػػى ىيئػػػػػة مسػػػػاحات ىندسػػػػػية عمػػػػػى 
شػػػػػػكؿ مربعػػػػػػات مثبتػػػػػػة مػػػػػػع بعضػػػػػػيا 

 البعض بالماكينة.

 األسمكب المتبع في التنفيذ :
أسػػػػػػػػػػمكب التصػػػػػػػػػػميـ عمػػػػػػػػػػى الجسػػػػػػػػػػـ 

 الصناعي ) المانيكاف ( . 
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 ( 9) رقـ صكرة                                  

 المستخدمة :بقايا األقمشة 
 أقمشة الحرير المشجرة ك السادة .

 

 األسمكب المتبع في التكليؼ :
 ( patch workأسمكب المرقعات )

عمى ىيئة مساحات مختمفػة مثبتػة مػع 
 بعضيا البعض بالماكينة.

 األسمكب المتبع في التنفيذ :
أسػػػػػػػػػػمكب التصػػػػػػػػػػميـ عمػػػػػػػػػػى الجسػػػػػػػػػػـ 

 الصناعي ) المانيكاف ( . 
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 ( 10صكرة رقـ )                               

 

 بقايا األقمشة المستخدمة :
 أقمشة األكرجنزا ك الدانتيؿ  .

 

 التكليؼ :األسمكب المتبع في 
 ( patch workأسمكب المرقعات )

عمى ىيئة مساحات مختمفػة مثبتػة مػع 
 بعضيا البعض بالماكينة.

 األسمكب المتبع في التنفيذ :
أسػػػػػػػػػػمكب التصػػػػػػػػػػميـ عمػػػػػػػػػػى الجسػػػػػػػػػػـ 

 الصناعي ) المانيكاف ( . 
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 ( 16رقـ ) تصميـ                 

 بقايا األقمشة المستخدمة :
أقمشػػػػػػة اإلسػػػػػػترتش الممكنػػػػػػة مضػػػػػػافة 
 عمى فستاف مف القطييفة السكداء  .

 
 األسمكب المتبع في التكليؼ :

 ( applique)  ضافةأسمكب اإل
تكليػػؼ بأسػػمكب اإلضػػافة بػػيف خامػػات 

مػػػػع بعضػػػػيا منسػػػػكجة مختمفػػػػة مثبتػػػػة 
 . يدكيا

 األسمكب المتبع في التنفيذ :
 أسمكب اسكتش التصميـ . 
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 1 – ( 17) رقـ تصميـ                    

 بقايا األقمشة المستخدمة :
أقمشػػػة الحريػػػػر المشػػػجر ك السػػػػادة ك 
الشػػػػيفكف ك السػػػػاتاف ك الترتػػػػر مثيتػػػػة 

 عمى أرضية مف التفتاه السكداء  .
 

 األسمكب المتبع في التكليؼ :
 ( applique)  اإلضافة أسمكب 

تكليػػؼ بأسػػمكب اإلضػػافة بػػيف خامػػات 
مػػػػع بعضػػػػيا منسػػػػكجة مختمفػػػػة مثبتػػػػة 

 . بالماكينة 

 األسمكب المتبع في التنفيذ :
 أسمكب اسكتش التصميـ . 
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 2 –(  17) رقـتصميـ                      

 بقايا األقمشة المستخدمة :
 أقمشة الدانتيؿ بألكاانو المختمفة  .

 

 األسمكب المتبع في التكليؼ :
 ( applique)  اإلضافة أسمكب 

تكليػػؼ بأسػػمكب اإلضػػافة بػػيف خامػػات 
مػػػػع بعضػػػػيا منسػػػػكجة مختمفػػػػة مثبتػػػػة 

 . بالماكينة 

 األسمكب المتبع في التنفيذ :
 أسمكب اسكتش التصميـ . 
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 ( 18رقـ ) تصميـ                       

 المستخدمة :بقايا األقمشة 
أقمشة مطرزة بعدة أشػكاؿ ك دانتيػؿ ك 
المخرمػػػػات مثبتػػػػة عمػػػػػى فسػػػػتاف تفتػػػػػاه 

 رمادم.  
 

 األسمكب المتبع في التكليؼ :
 ( applique)  اإلضافة أسمكب 

تكليػػؼ بأسػػمكب اإلضػػافة بػػيف خامػػات 
مػػػػع بعضػػػػيا منسػػػػكجة مختمفػػػػة مثبتػػػػة 

 . بالماكينة 

 األسمكب المتبع في التنفيذ :
 أسمكب اسكتش التصميـ . 
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 ( 19) رقـ تصميـ                      

 بقايا األقمشة المستخدمة :
أقمشػػػػة تفتػػػػاه بعػػػػدة ألػػػػكاف مثبتػػػػو عمػػػػى 

 فستاف أسكد سادة مف الدانتيؿ  .  
 

 األسمكب المتبع في التكليؼ :
 ( applique)  اإلضافة أسمكب 

تكليػػؼ بأسػػمكب اإلضػػافة بػػيف خامػػات 
مػػػػع بعضػػػػيا منسػػػػكجة مختمفػػػػة مثبتػػػػة 

 . بالماكينة 

 األسمكب المتبع في التنفيذ :
 أسمكب اسكتش التصميـ . 
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 ( 20)  تصميـ رقـ                            

 بقايا األقمشة المستخدمة :
أقمشػػػػة مػػػػف الشػػػػيفكف بػػػػدرجات المػػػػكف 
األزرؽ مثبتو عمى أرضية مف الكريػب 

 األزرؽ  .  
 

 األسمكب المتبع في التكليؼ :
 ( applique)  اإلضافة أسمكب 

تكليػػؼ بأسػػمكب اإلضػػافة بػػيف خامػػات 
مػػػػع بعضػػػػيا منسػػػػكجة مختمفػػػػة مثبتػػػػة 

 . بالماكينة 

 األسمكب المتبع في التنفيذ :
 أسمكب اسكتش التصميـ . 
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 ( 21 رقـ )تصميـ                  

 بقايا األقمشة المستخدمة :
 أقمشة دانتيؿ مطرز ك جرسية سادة.

 

 األسمكب المتبع في التكليؼ :
 ( applique)  األبميؾأسمكب 

بػػػيف خامػػػات تكليػػػؼ بأسػػػمكب األبميػػػؾ 
مػػػػع بعضػػػػيا منسػػػػكجة مختمفػػػػة مثبتػػػػة 

 . بالماكينة 

 األسمكب المتبع في التنفيذ :
 أسمكب اسكتش التصميـ . 



151 

 
 ( 11)  صكرة                              

 بقايا األقمشة المستخدمة :
أقمشػػػة أكرجنػػػزا مػػػف عػػػدة ألػػػكاف مثبتػػػو 

 عمى فستناف مف الشيفكف  الكردم.
 

 األسمكب المتبع في التكليؼ :
 ( applique)  اإلضافةأسمكب 

بػػيف خامػػات تكليػػؼ بأسػػمكب اإلضػػافة 
مػػػػع بعضػػػػيا منسػػػػكجة مختمفػػػػة مثبتػػػػة 

 . بالماكينة 

 األسمكب المتبع في التنفيذ:
أسػػػػػػػػػػمكب التصػػػػػػػػػػميـ عمػػػػػػػػػػى الجسػػػػػػػػػػـ 

 الصناعي ) المانيكاف ( . 
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 ( 12صكرة رقـ )                              

 بقايا األقمشة المستخدمة :
أقمشػػػة أكرجنػػػزا مػػػف عػػػدة ألػػػكاف مثبتػػػو 

 عمى فستناف مف الشيفكف البيج .
 

 األسمكب المتبع في التكليؼ :
 ( applique)  اإلضافةأسمكب 

بػػيف خامػػات تكليػػؼ بأسػػمكب اإلضػػافة 
مػػػػع بعضػػػػيا منسػػػػكجة مختمفػػػػة مثبتػػػػة 

 . بالماكينة 

 األسمكب المتبع في التنفيذ:
أسػػػػػػػػػػمكب التصػػػػػػػػػػميـ عمػػػػػػػػػػى الجسػػػػػػػػػػـ 

 الصناعي ) المانيكاف ( . 
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 ( 13) رقـ صكرة                          

 بقايا األقمشة المستخدمة :
أقمشػػػة أكرجنػػػزا مشػػػجرة ك سػػػادة مثبتػػػو 

 عمى فستاف مف التفتاه السكداء.
 

 األسمكب المتبع في التكليؼ :
 ( applique)  اإلضافةأسمكب 

بػػيف خامػػات تكليػػؼ بأسػػمكب اإلضػػافة 
مػػػػع بعضػػػػيا منسػػػػكجة مختمفػػػػة مثبتػػػػة 

 . بالماكينة 

 األسمكب المتبع في التنفيذ:
أسػػػػػػػػػػمكب التصػػػػػػػػػػميـ عمػػػػػػػػػػى الجسػػػػػػػػػػـ 

 الصناعي ) المانيكاف ( . 
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 ( 14صكرة رقـ )                             

 بقايا األقمشة المستخدمة :
 أقمشة الكريب بعدة ألكاف .

 

 األسمكب المتبع في التكليؼ :
 ( applique)  األبميؾأسمكب 

بػػػيف خامػػػات تكليػػػؼ بأسػػػمكب األبميػػػؾ 
مػػػػع بعضػػػػيا منسػػػػكجة مختمفػػػػة مثبتػػػػة 

 . بالماكينة 

 األسمكب المتبع في التنفيذ:
أسػػػػػػػػػػمكب التصػػػػػػػػػػميـ عمػػػػػػػػػػى الجسػػػػػػػػػػـ 

 الصناعي ) المانيكاف ( . 
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 ( 15صكر رقـ )                                      

 بقايا األقمشة المستخدمة :
 أقمشة الجرسيو الممكنة .

 
 األسمكب المتبع في التكليؼ :

 ( applique)  اإلضافةأسمكب 
بػػيف خامػػات تكليػػؼ بأسػػمكب اإلضػػافة 
مػػػػع بعضػػػػيا منسػػػػكجة مختمفػػػػة مثبتػػػػة 

 . يدكيا بعدة طرؽ 

 األسمكب المتبع في التنفيذ:
أسػػػػػػػػػػمكب التصػػػػػػػػػػميـ عمػػػػػػػػػػى الجسػػػػػػػػػػـ 

 الصناعي ) المانيكاف ( . 
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 ( 16صكرة رقـ )                               

 

 بقايا األقمشة المستخدمة :
أقمشػػة التػػؿ المطػػرز مثبتػػو عمػػى بمػػكزة 

 مف الحرير   .
 

 األسمكب المتبع في التكليؼ :
 ( applique)  اإلضافةأسمكب 

بػػيف خامػػات تكليػػؼ بأسػػمكب اإلضػػافة 
مػػػػع بعضػػػػيا منسػػػػكجة مختمفػػػػة مثبتػػػػة 

 . يدكيا بعدة طرؽ 

 األسمكب المتبع في التنفيذ:
أسػػػػػػػػػػمكب التصػػػػػػػػػػميـ عمػػػػػػػػػػى الجسػػػػػػػػػػـ 

 الصناعي ) المانيكاف ( . 
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 ( 17صكرة رقـ )                               

 
 

 بقايا األقمشة المستخدمة :
أقمشػػػة ك شػػػرائط مػػػف الػػػدانتيؿ األسػػػكد 
تركػػػػب كقطعػػػػة خارجيػػػػة عمػػػػى فسػػػػتاف 

 .   أسكد قطيفة 
 

 األسمكب المتبع في التكليؼ :
 ( applique)  اإلضافةأسمكب 

بػػيف خامػػات تكليػػؼ بأسػػمكب اإلضػػافة 
مػػػػع بعضػػػػيا منسػػػػكجة مختمفػػػػة مثبتػػػػة 

 .بالماكينة

 األسمكب المتبع في التنفيذ:
أسػػػػػػػػػػمكب التصػػػػػػػػػػميـ عمػػػػػػػػػػى الجسػػػػػػػػػػـ 

 الصناعي ) المانيكاف ( . 
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 ( 18صكرة رقـ )                          

 بقايا األقمشة المستخدمة :
أقمشػػػػة الػػػػدانتيؿ ك المخرمػػػػات ك التػػػػؿ 

 مثبتو عمى فستاف مف األكرجنزا . .
 

 األسمكب المتبع في التكليؼ :
 ( applique)  اإلضافةأسمكب 

بػػيف خامػػات تكليػػؼ بأسػػمكب اإلضػػافة 
مػػػػع بعضػػػػيا منسػػػػكجة مختمفػػػػة مثبتػػػػة 

 .يدكيا 

 األسمكب المتبع في التنفيذ:
أسػػػػػػػػػػمكب التصػػػػػػػػػػميـ عمػػػػػػػػػػى الجسػػػػػػػػػػـ 

 الصناعي ) المانيكاف ( . 
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 ( 19صكرة رقـ )                          

 األسمكب المتبع في التنفيذ:
أسػػػػػػػػػػمكب التصػػػػػػػػػػميـ عمػػػػػػػػػػى الجسػػػػػػػػػػـ 

 الصناعي ) المانيكاف ( . 

 بقايا األقمشة المستخدمة :
أقمشػػػػػة التفتػػػػػاه مضػػػػػاؼ إلييػػػػػا قمػػػػػاش 

 بالترتر.مطرز 
 

 األسمكب المتبع في التكليؼ :
 ( applique)  اإلضافةأسمكب 

بػػيف خامػػات تكليػػؼ بأسػػمكب اإلضػػافة 
مػػػػع بعضػػػػيا منسػػػػكجة مختمفػػػػة مثبتػػػػة 

 .يدكيا 
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 ( 20صكرة رقـ )                                

 
 
 
 
 
 
 
 

 بقايا األقمشة المستخدمة :
أقمشػػة الحريػػر مضػػاؼ إليػػو كردة مػػف 

 القطيفة .
 

 األسمكب المتبع في التكليؼ :
 ( applique)  اإلضافةأسمكب 

بػػيف خامػػات تكليػػؼ بأسػػمكب اإلضػػافة 
مػػػػع بعضػػػػيا منسػػػػكجة مختمفػػػػة مثبتػػػػة 

 .يدكيا 

 األسمكب المتبع في التنفيذ:
أسػػػػػػػػػػمكب التصػػػػػػػػػػميـ عمػػػػػػػػػػى الجسػػػػػػػػػػـ 

 الصناعي ) المانيكاف ( . 
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 النتائج :
بيا عدد كبير مف المشاغؿ ك التي ىي مصدر غني ببقايا تعتبر منطقة العتيبية أكبر منطقة  – 1

 . األقمشة
كجـ ( في الشير الكاحد  225يكجد كـ ىائؿ مف بقايا أقمشة السيرة ك األفراح يصؿ إلى )  – 2

 في منطقة مكة المكرمة .
 المطرزات  –الحريرية  –احتكت بقايا األقمشة عمى كميات ىائمة مف أنكاع األقمشة )القطنيو  – 3
األقمشة الصناعية المختمفة ( ك كاف أكثرىا مف أقمشة السيرة ك الذم يكجد كـ ىائؿ غير ك 

 مستغؿ منيا .
التجريب في بقايا األقمشة بدمجيا مع بعضيا البعض ك عمؿ تأثيرات مممسية  أسمكب إتباع – 4

 . متعددة
كثيرة تساعد  أفكارامما يعطي  أشكالياجماليات استخداـ بقايا األقمشة ك ذلؾ لتعدد ألكانيا ك  –5

 في تصميـ األزياء .
لدمج بقايا األقمشة في تشكيالت مبتكرة ك تكظيفيا في استخداـ أساليب التكليؼ المختمفة  – 6

 .ذات تأثيرات مممسية تصميـ أزياء مبتكرة 
تساير خطكط المكضة مف اإلمكانات التشكيمية لبقايا  الحصكؿ عمى تصميمات مبتكرة  – 7

 .األقمشة 
 استخداـ الحاسب األلي أثرل اإلمكانات التشكيمية لمتصاميـ المعتمدة عمى بقايا األقمشة . – 8
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 التوصيات :

تكجيو المصمميف ك العامميف في مجاؿ تصميـ األزياء إلى أىمية التفكير اإلبتكارم  -1
 متعددة تثرم ىذا المجاؿ .إلعطاء حمكؿ 

ختمفة حتى ك إف كانت بقايا لدييف مف خامات متدريب الطالبات عمى استغالؿ ما  -2
 أقمشة.

ضركرة التفكير في الخامات تفكيرا مدعما باألسس الفنية التي تتسـ  عمى تعكيد الطالبات -3
بالجانب اإلبتكارم , ك تدريبيـ عمى استخداميا لمعرفة القيـ التشكيمية ليا ك الكشؼ عف 

مكانياتيا ك ما يتحقؽ عنيا مف قيـ جمالية ك كظيفية في تصميـ األزياء مما إحدكدىا ك 
 يثرم المجاؿ التعميمي عمكما ."

قمشة في تصميـ األزياء , لما تحتكيو مف إمكانات بقايا األاإلمكانات التشكيمية لستخداـ ا -4
 تشكيمية ك خصائص فنية ك تربكية ك اقتصادية .

األسر قائمة عمى بقايا األقمشة بالتعاكف مع الجيات المختصة ك إقامة مشاريع صغيرة  -5
 جديدة .لمشاريع لفتح مجاؿ المنتجة المساىمة 

إلثراء مجاؿ تصميـ األزياء مف خالؿ استغالؿ ككرش عمؿ ات تدريبية دكر  إقامة -6
 منيا بكؿ الطرؽ الممكنة . االستفادةالخامات الغير مستغمة ك 

خط إلنتاج المالبس ك  إنشاءالمساىمة في تطكير صناعة المالبس الجاىزة بتصميـ ك  -7
 المكمالت مف بقايا األهقمشة .
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 المالحق :

 استبياف المشاغؿ النسائية (  1ممحؽ رقـ ) 

 س : ىؿ يكجد كـ ىائؿ مف بقايا األقمشة ؟
..............................................................................................

............................................................................................ 

 س : ما ىي األنكاع التي تأتي كفائض مف األقمشة ؟
..............................................................................................
.............................................................................................. 

 ـ التخمص مف فائض األقمشة ؟س: كيؼ يت
..............................................................................................
.............................................................................................. 

 شيريا ( ؟ –أسبكعيا  –ميا س : متى يتـ التخمص مف بقايا األقمشة ) يك 
..............................................................................................
............................................................................................. 

 س : ىؿ يتـ اإلستفاده مف بقايا األقمشة ؟
..............................................................................................

............................................................................................ 

 –المدارس  –الصيؼ  –س : ىؿ يختمؼ حجـ الفائض مف األقمشة في كؿ مكسـ ) األفراح 
 الشتاء ( ؟

..............................................................................................
............................................................................................ 
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 :( صور التصاميم المدخمة باإلسكانر  2ممحق رقم ) 
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 ألىميتو المعاصر المجتمع ىذا خبراء يمارسيا التي الفنكف مف األزياء تصميـ مجاؿ يعتبر     
 تناكليـ في كالفنانكف المصممكف يتبعيا مختمفة أساليب فيناؾ,  المكضة صناعة مجاؿ في

 اإلمكانيات مف المزيد ككشؼ الفنية أعماليـ في كتكظيفيا األقمشة بقايا مف مختمفة لخامات
 إلنتاج تعبيرم كمدخؿ منيا اإلفادة أك كالمممسية المكنية النكاحي مف األقمشة لبقايا التشكيمية
 ة .مبتكر  فنية أعماؿ
 أقصى إلى منيا باالستفادة كمبتكرة كاعية بنظرة األقمشة كبقايا عكادـ إلى النظر يمكفحيث     
 كفنية ممبسية قيمة إلى قيمة ذات كليست المختمفة األقمشة مف ميممة قطعة كؿ بتحكيؿ ممكف حد

 في كدمجيا البقايا ىذه مف االستفادة فكرة إلى الباحثة دعا ما كىذا,  كجديدة مبتكرة كاقتصادية
 . مبتكرة ك جديدة بطريقة جمالية ك مممسية تأثيرات ذات أزياء منيا لتنتج كاحدة ممبسية كحده
 ك قد اشتمؿ البحث عمى خمسة فصكؿ :     

 األول : خطة البحث .الفصل 
  :  كتساؤالتو البحث حيث كانت مشكمة

 يجب لذلؾ ، النسائية كالمشاغؿ الجاىزة المالبس مصانع عكادـ في بجدىا األقمشة بقايا 
 عمى تصميمات إلى لمكصكؿ األزياء تصميـ مجاؿ في ممكف حد أقصي إلى منيا االستفادة
 . الجمالي كالشكؿ الجكدة مف راقي مستكل
 : التالية التساؤالت في المشكمة صياغة ويمكن     
 ؟ البقايا ىذه مف اليائؿ الكـ تجمع أسباب ىي ما - 1
 ؟ البيئة تمكث أسباب ضمف مف األقمشة بقايا تعتبر ىؿ - 2

 ؟ األقمشة عكادـ مف االستفادة يمكف ىؿ - 3

    خطكط تساير مبتكرة تصميمات ذات كحدة في األقمشة ىذه بقايا دمج يمكف ىؿ - 4
 ؟ المكضة

 :في التالي  البحث و تمخصت أىمية
 الجاىزة المالبس مصانع مف األقمشة عكادـ مف التخمص يمكف أنو في البحث أىمية كمفت      

 ، جديدة مبتكرة تصميمات في كاستغالليا المختمفة العكادـ ىذه مف باالستفادة النسائية كالمشاغؿ
 كتككف الميمالت سالؿ في منيا التخمص مف بدال ليا الحقيقية القيمة تظير استعماالتيا فتطكير
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 منيا يستفاد التي الخامات مصادر مف مصدر تصبح كبذلؾ كالبيئة كالمستيمؾ المصنع عمى عبئان 
. 

 : كالتالي  البحث أىداف و جاءت
 . جمعيا أماكف ك تصنيفيا ك المتكفرة األقمشة بقايا جمع - 1
 . األزياء لتصميـ المختمفة األساليب عمى التعرؼ - 2

 . مبتكرة أزياء تنفيذ ك تصميـ في تكظيفيا ك مبتكرة تشكيالت في األقمشة بقايا دمج - 3

 :كالتالي  البحث فروض و كانت
 . مستغؿ غير األقمشة بقايا مف ىائؿ كـ يكجد  -1
 دمج بقايا األقمشة لو تأثيرات فنية مممسية مبتكرة . –2

 لبقايا التشكيمية اإلمكانات مف المكضة خطكط تساير مبتكرة تصميمات عمى الحصكؿ يمكف –3
 . األقمشة

 الفصل الثاني : أساليب تصميم و تشكيل الخامات .
األساليب  –التفكير اإلبتكارم  –ك يتحدث بصفة عامة عف عناصر التصميـ ك أسسو      

األساليب المبتكرة المتبعة في  –اإلتجاه التصميمي المتبع في تصميـ األزياء  –المتبعة في األزياء 
 تصميـ األزياء المبتكرة .

 الفصل الثالث : خصائص الخامات و تصنيق بقايا األقمشة .
بقايا  –التكليؼ ك التجريب في الخامات  –مالمس الخامات  –ك اشتمؿ عمى الخامات     

 تصنيؼ بقايا األقمشة . –األقمشة 

 . الفصل الرابع : أساليب و إجراءات البحث
 إجراءات الدراسة التطبيقية . –أدكات البحث  –حدكد البحث  –اشتمؿ عمى منيج البحث     

 الفصل الخامس : مناقشة النتائج و التوصيات .
 حيث تمت فيو مناقشة الفركض التي كانت :        

 . مستغؿ غير األقمشة بقايا مف ىائؿ كـ يكجد – 1
 مممسية مبتكرة .دمج بقايا األقمشة لو تأثيرات فنية  – 2
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 لبقايا التشكيمية اإلمكانات مف المكضة خطكط تساير مبتكرة تصميمات عمى الحصكؿ يمكف – 3
 . األقمشة

  و اتضح أن أىم النتائج كانت :
 استغالؿ الكـ اليائؿ مف بقايا األقمشة في انتاج تصميمات لألزياء النسائية . – 1
تكظيفيا في تصميـ أزياء مبتكرة لو تأثيرات فنية دمج بقايا األقمشة في تشكيالت مبتكرة ك – 2

 مممسية .
الحصكؿ عمى تصميمات مبتكرة  تساير خطكط المكضة مف اإلمكانات التشكيمية لبقايا  –3

 األقمشة .

 و جاءت أىم التوصيات :
تكجيو المصمميف ك العامميف في مجاؿ تصميـ األزياء إلى أىمية التفكير اإلبتكارم إلعطاء  – 1

 حمكؿ متعددة تثرم ىذا المجاؿ .
تدريب الطالبات ك تعكيدىـ عمى استغالؿ ما لدييف مف خامات مختمفة حتى ك إف كانت  – 2

 بقايا أقمشة .
اإلستفادة مف األسر المنتجة المساىمة إقامة مشاريع صغيرة عف طريؽ الجيات المختصة ك  – 3

 في المشاريع الصغيرة .
عمؿ دكرات تدريبية إلثراء مجاؿ تصميـ األزياء مف خالؿ استغالؿ الخامات الغير مستغمة ك  –4

 اإلستفادة منيا بكؿ الطرؽ الممكنة .
المبتكرة  زيادة فرص التجريب في األساليب المختمفة في تصميـ األزياء لمكصكؿ إلى الحمكؿ – 5

 األخرل .
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Research Summary 

         The field of fashion design is one of the arts practiced by the experts 

of this modern society for its importance in the fashion industry, there are 

different methods followed by fashion designers and artists in their 

approach to different materials from the remains of fabrics and using them 

in their work and reveal more of the potential fine for the remnants of 

fabric from the aspects of color and others benefit from an 

input expressions for the production of innovative art. 

    Where it can be considered to exhaust and the remnants of fabrics look 

conscious and innovative to utilize them to the maximum extent possible 

to transfer of every piece of disused various fabrics, not that economical 

value, to innovative and new, and this create the idea for the researcher to 

the to take advantage of these residues and incorporated it in one to 

produce effects of fashion and aesthetic Mch in a new and innovative. 

A search has five chapters:      

Chapter I: research plan. 

Where the research problem and his questions: 

Remnants of fabrics in the exhaust of factories Bgdaa garments and 

women's concerns, so you must utilize to the fullest extent possible in the 

field of fashion design to get to the designs of superior quality and 

aesthetics and the problem can be formulated in the following questions: 

1 - What are the reasons for gathering the vast amount of these remains? 

2 - Are the remains of textiles among the causes of pollution of the 

environment? 

3 - Is it possible to take advantage of exhaust fabrics? 

4 - Is it possible to integrate the remains of these fabrics in a unit with 

innovative designs keep pace with fashion? 

:n the followingi the importance of research summarized        

       The importance of research in that it can be disposed of 

exhaust fabrics from garment factory and concerns of women taking 

advantage of these exhausts different and exploited in the design of new 

innovative, The development uses show the real value instead of 

being disposed of in bins and be a burden on the manufacturer and the 

consumer, the environment, thus becoming a source of sources of raw 

materials which are taken advantage of. 

as follows: were objectives of the research     

1 - collection of the remains of fabrics available and places 
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of classified and collected. 

2 - identify the different styles of fashion design. 

3 - integrate the remains of fabrics 

in innovative formations and employed in the design and implementation 

of innovative fashion. 

as follows: were hypotheses      

1 - There is a tremendous amount of untapped remnants of fabrics. 

2 - Use of different methods of synthesis in the integration of the 

remnants of fabrics. 

3 - You can get innovative designs keep pace with the fashion of 

the potential fine for the remnants of fabrics. 

Chapter II: Design and methods of forming materials. 

     And talking in general about the design elements and founded - 

creative thinking - the methods used in fashion - design trend in the design 

of fashion - the innovative methods used in the design of innovative 

fashion. 

Chapter III: Characteristics of raw materials and Tsnic 

.remnants of fabrics 

    And included the raw materials - Mlams raw materials - synthesis and 

experimentation in the raw materials - the remains of fabrics - 

Classification of fabric remnants. 

Chapter IV: Methods and procedures of the research. 

    Included on the boot - Research Methodology - Limits Search - Search 

Tools - the study of applied procedures. 

scussion of the results and recommendations.Chapter V: Di 

       Where was the discussion of assumptions were: 

1 - There is a tremendous amount of untapped remnants of fabrics. 

2 - Use of different methods of synthesis in the integration of the remnants 

of fabrics. 

3 - You can get innovative designs keep pace with the fashion of the 

potential fine for the remnants of fabrics. 

1 - the exploitation of the vast amount of residue in the production of 

fabrics for women's fashion designs. 

2 - Use of different methods of synthesis to incorporate the remains of 

fabrics in innovative configurations and employ them in an innovative 

fashion design. 
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3 - access to innovative designs keep pace with the fashion of the potential 

fine for the remnants of fabrics. 

nt recommendations:And was the most importa 

1 - guide the designers and workers in the field of fashion design to the 

importance of innovative thinking to give multiple solutions that enrich 

the area. 

2 - Training of students and get them used on the exploitation of raw 

materials have different, even if the remnants of fabrics. 

3 - set up small businesses by the competent authorities and take 

advantage of the productive families to contribute in small enterprises. 

4 - the work of training courses to enrich the field of fashion design 

through the exploitation of the untapped raw materials and make use of 

them in every way possible. 

5 - increase opportunities for experimentation in different styles in fashion 

design to gain access to other innovative solutions. 
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